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SYMPOSIA 
 
S14 Persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit: hoe de behandeling van deze patiënten te verbeteren? 
 
Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis vormen een heterogene groep. Doel van dit symposium is om de 
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren door aandacht te besteden aan de aanwezigheid van 
comorbide stoornissen.  
Als uitgangspunt wordt een onderzoek gepresenteerd naar het vóórkomen van comorbide stoornissen en de 
invloed daarvan op het beloop bij BPS.   
De tweede presentatie richt zich op elektrofysiologische bevindingen bij psychotische verschijnselen bij BPS en 
mogelijkheden voor behandeling.  
Daarna worden de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek naar  psychotherapeutische 
behandelingen van de posttraumatische stressstoornis bij persoonlijkheidsstoornissen getoond alsmede 
implicaties voor de klinische praktijk.  
Tot slot wordt een overzicht geboden van de literatuur omtrent de behandeling van middelenmisbruik bij BPS 
inclusief handvatten voor de klinische praktijk vanuit de ervaringen van het TOPGGz Centrum Dubbele 
Problematiek van Fivoor. 
 
S14.1 
 
Comorbide stoornissen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis: prevalentie en invloed op het 
beloop 
 
Karin Slotema p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
1. Parnassia Groep 

 
Achtergrond   
Comorbide stoornissen waaronder depressies, angststoornissen en middelenmisbruik komen veelvuldig bij 
patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Voor een aantal andere psychiatrische stoornissen 
is dit nog niet bekend. Ook is niet duidelijk in hoeverre de aanwezigheid van deze comorbide stoornissen van 
invloed is op het beloop bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.    
 
Doel   
Onderzoek naar de puntprevalentie van comorbide stoornissen, waaronder psychotische stoornissen, bij 
patiënten met BPS, alsmede de invloed van deze aandoeningen op het beloop.   
 
Methoden   
In een dwarsdoorsnede onderzoek werden 84 vrouwen die een poliklinische behandeling voor BPS geïncludeerd. 
Met behulp van de MINI-International Neuropsychiatric Interview werd de aanwezigheid van comorbide 
stoornissen onderzocht. Na het afsluiten van de behandeling bij een specialistische GGZ-afdeling voor 
persoonlijkheidsstoornissen vond een dossieronderzoek plaats. Er was sprake van een ‘goede uitkomst’ wanneer 
de patiënt werd verwezen naar de huisarts of naar de basis-GGZ en een ’slechte uitkomst’ indien de patiënt 
werd verwezen naar een andere specialistische GGZ-afdeling of een GGZ-wijkteam.   
 
  



Resultaten   
Tweeënnegentig procent had tenminste één diagnose en 26% had een diagnose binnen twee of meer van deze 
diagnostische groepen. Stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, 
middelenmisbruik/afhankelijkheid en PTSS waren aanwezig bij 17 tot 70% van de patiënten. Psychotische 
stoornissen werden gevonden bij 38%. De psychotische stoornis niet anders omschreven kwam het meeste voor 
met een puntprevalentie van 20%. Schizofrenie werd vastgesteld bij 2% van de patiënten.  
Aanwezigheid van een psychotische stoornis was geassocieerd met een slechte uitkomst. Psychotische 
stoornissen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen, somatoforme stoornissen en de ernst van BPS waren van 
voorspellende waarde voor een slechte uitkomst.  
 
Conclusie   
Verschillende comorbide stoornissen, waaronder psychotische stoornissen, komen veelvuldig voor bij patiënten 
met een BPS. Aanwezigheid van een psychotische stoornis is geassocieerd met een slecht beloop. Verschillende 
comorbide stoornissen zijn van voorspellende waarde voor een slecht beloop. Meer aandacht moet worden 
besteed aan de behandeling van comorbide stoornissen bij patiënten met een BPS. 
 
Literatuurverwijzing   
Slotema CW, Blom JD, Niemantsverdriet MBA, Deen M, Sommer IEC. Comorbid diagnosis of psychotic disorders 
in borderline personality disorder: prevalence and influence on outcome. Frontiers in Psychiatry, 2018 Mar 
14;9:84. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00084.  



S14.2 
 
Comorbide psychotische symptomen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis vanuit een 
elektrofysiologisch perspectief        
 
Marieke Niemantsverdriet p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
1. Pro Persona 
 
Achtergrond   
Auditieve verbale hallucinaties (AVH) komen frequent voor bij patiënten bij een borderline 
persoonlijkheidsstoornis (BPS). Qua fenomenologie en lijdensdruk zijn deze vergelijkbaar met AVH bij 
schizofrenie. Uit onderzoek bij patiënten met schizofrenie is gebleken dat stoornissen in de sensorische 
informatieverwerking onderliggend zouden kunnen zijn aan het optreden van psychotische symptomen.   
 
Doel   
We onderzochten twee elektrofysiologische fenomenen die een maat zijn voor sensorische 
informatieverwerking, vanuit de hypothese dat deze afwijkend zijn bij patiënten bij BPS die AVH ervaren. Ten 
eerste werd sensory gating gemeten d.m.v. P50 ratio en P50 verschil. Ten tweede onderzochten we change 
detection d.m.v. mismatch negativity (MMN). 
 
Methoden   
Via elektro-encefalografie (EEG) vergeleken we P50 amplitude, P50 ratio, P50 verschil en MMN amplitude tussen 
23 patiënten met BPS mét AVH, 25 patiënten met BPS zonder AVH en 26 gezonde proefpersonen.   
 
Resultaten   
Patiënten met BPS mét AVH hadden een significant lagere P50 verschil in vergelijking met gezonde 
proefpersonen, er werd geen verschil gevonden tussen patiënten met BPS zonder AVH en gezonde 
proefpersonen. Er was geen verschil tussen de drie groepen in MMN amplitude.   
 
Conclusie   
De verstoorde sensory gating bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis die AVH ervaren 
impliceert dat stoornissen in de sensorische informatieverwerking ook in deze patiëntengroep onderliggend 
zouden kunnen zijn aan de psychotische kwetsbaarheid. Patiënten met een BPS hadden intact change detection, 
hetgeen zou kunnen verklaren dat deze patiëntengroep minder vaak negatieve symptomen en symptomen van 
desorganisatie ervaart dan de patiënten met schizofrenie. Aan de hand van de overeenkomsten met AVH bij 
schizofrenie worden behandelmogelijkheden voor patiënten met BPS en AVH besproken. 
 
Literatuurverwijzing   
de Wilde, O.M., Bour, L.J., Dingemans, P.M., Koelman, J.H., Linszen, D.H., 2007b. A meta-analysis of P50 studies 
in patients with schizophrenia and relatives: differences in methodology between research groups. Schizophr 
Res 97 (1-3), 137-151. 
Erickson, M.A., Ruffle, A., Gold, J.M., 2016. A Meta-Analysis of Mismatch Negativity in Schizophrenia: From 
Clinical Risk to Disease Specificity and Progression. Biol Psychiatry 79 (12), 980-987. 
Niemantsverdriet MBA, Slotema CW, van der Veen FM, van der Gaag M, Sommer IEC, Deen M, Franken IHA. 
Sensory processing deficiencies in patients with borderline personality disorder who experience auditory verbal 
hallucinations. Psychiatry Res. 2019 Aug 30;281:112545. 



S14.3 
 
Psychotherapie voor PTSS bij persoonlijkheidsstoornissen: resultaten van een meta-analyse en implicaties voor 
de klinische praktijk     
 
Bobbie Wilhelmus p1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Parnassia Groep 
2. ESSB EUR 
 
Achtergrond   
Met een prevalentie van 22 tot 46% komt de posttraumatische stressstoornis (PTSS) vaak voor bij patiënten met 
een persoonlijkheidsstoornis. Aanwezigheid van beide stoornissen gaat vergezeld van een lagere kwaliteit van 
leven en een hoger risico op suïcidepogingen dan bij patiënten met slechts één van deze diagnoses.   
 
Doel   
Met behulp van een meta-analyse wordt een overzicht gepresenteerd van de literatuur omtrent psychotherapie 
voor PTSS bij persoonlijkheidsstoornissen alsmede implicaties hiervan voor de klinische praktijk.   
 
Methoden   
Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd met behulp van Medline 1946 – juli 2019, EMBASE 1974 tot juli 2019, 
en PsycINFO tot en met juli 2019. Gestandaardiseerde gemiddelde effectgroottes werden berekend voor het 
effect van psychotherapie voor PTSS bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. 
 
Resultaten   
Het literatuuronderzoek leverde 13 studies op met een totaal van 398 patiënten. Vier van deze onderzoeken 
waren gerandomiseerde, gecontroleerde studies. Deze toonden een matige tot goede gestandaardiseerde 
effectgrootte van 0,54, met een duur van het effect van tenminste 3 maanden (effectgrootte 0,82). Ook de 
gestandaardiseerde effectgrootte voor alle studies was significant, eveneens met matige tot goede 
effectgroottes voor verbetering van symptomen van niet alleen PTSS, maar ook een depressie, angststoornis, 
borderline persoonlijkheidsstoornis en PTSS bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het 
effect van psychotherapie op de ernst van PTSS hield tenminste 3 maanden aan (gestandaardiseerde 
effectgrootte van 1,04). 
Tijdens de psychotherapie voor PTSS was er geen toename van automutilatie, suïcidepogingen of aantal 
opnames. Het gemiddelde, gewogen percentage van patiënten dat voortijdig stopte met deelname aan de 
studies was 19 procent. 
 
Conclusie   
Op basis van deze resultaten is psychotherapie voor PTSS effectief en veilig bij patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis. De boodschap is om niet terughoudend te zijn en ook in de klinische praktijk 
psychotherapie voor PTSS te geven aan deze kwetsbare groep.   
 
Literatuurverwijzing   
Slotema CW, Arends LR, Franken IHA. Psychotherapy for posttraumatic stress disorder in patients with 
personality disorders : A systematic review and meta-analysis of its efficacy and safety. Submitted.    



S14.4 
 
De behandeling van verslaving bij de borderline persoonlijkheidsstoornis     
 
Arjen Neven p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Fivoor 
 
Achtergrond   
Verslaving komt vaak voor bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Bijna 80% van de patiënten met een 
borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt een verslaving of middelenmisbruik gedurende zijn leven. 
Patiënten met beide diagnoses zijn impulsiever, minder stabiel en vertonen meer suïcidale gedragingen. Ook 
stoppen ze vaker voortijdig met behandeling en zijn korter abstinent van middelen. Omdat beide stoornissen 
veelvuldig interacteren met elkaar, is het van belang dat behandelingen zich richten op beide stoornissen. 
 
Doel   
Het beschrijven van effectieve behandelingen bij patiënten met een verslaving bij de borderline 
persoonlijkheidsstoornis. 
 
Methoden   
Door middel van een literatuur search wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken op gebied 
van de behandeling van beide stoornissen. Daarnaast wordt verteld hoe een behandeling van deze problematiek 
wordt vormgegeven op het Topklinische Zorg Centrum Dubbele Problematiek van Fivoor, waar beide stoornissen 
geïntegreerd worden behandeld. 
 
Resultaten   
De best onderzochte psychotherapeutische behandelingen die op beide stoornissen aangrijpen zijn dialectische 
gedragstherapie en schematherapie. Bij dialectische gedragstherapie wordt middelengebruik gezien als een 
vorm van coping met spanning en emoties, net als zelfbeschadiging. Er worden vaardigheden aangeleerd om 
ander gedrag in te zetten. Bij schematherapie wordt het middelengebruik gezien als een maladaptieve strategie 
om conflicten en spanningen te hanteren. Negen gerandomiseerde, gecontroleerde studies met een totaal van 
473 patiënten werden geïncludeerd. De behandeling bestond uit dialectische gedragstherapie voor 
middelenmisbruik (4 studies), duaal focus schematherapie (3 studies), dynamische decontructieve 
psychotherapie (1 studie) en mentalization-based therapie (1 studie). Dialectische gedragstherapie voor 
middelenmisbruik resulteerde in een significante verbetering in alle studies. Voor de overige therapieën was de 
verandering wisselend of niet significant ten opzichte van de controlegroep. Bij een aantal studies was het 
dropout percentage hoog.  
Op basis van de literatuur en ervaringen van het Topklinische Zorg Centrum Dubbele Problematiek worden 
psychotherapeutische behandelingen besproken waarmee de kans op terugval in middelengebruik lager is. 
 
Conclusie   
De literatuur omtrent de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik en verslaving is 
beperkt, Maar er zijn aanwijzingen dat verschillende psychotherapeutische strategieën kunnen worden ingezet 
bij de behandeling van verslaving bij persoonlijkheidsstoornissen. 
 
Literatuurverwijzing   
Kienast T, Stoffers J, Bermpohl F & Lieb K. Borderline personality disorder and comorbid addiction. Epidemiology 
and treatment. Dtsch Artzebl Int 2014;11(16):280-286. 
Parmar A & Kaloiya G. Comorbidity of personality disorder among substance use disorder patients: a narrative 
review. Indian J Psychol Med 2018;40(6):517-527. 
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ENGELSTALIG SYMPOSIUM On the road to improving the efficacy of treatments for depression: the case for 
Precision and Personalisation 
 
S15.1 
 
On the road to improving the efficacy of treatments for depression: the case for Precision and Personalisation  
 
Aartjan Beekman p1,2,3 / Brenda Penninx 1,3,4 / Christiaan Vinkers 3,4,5 / Eric van Exel 2,3,5 / Lynn Boschloo 3,6 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Department of Psychiatry Amsterdam UMC 
2. GGZinGeest Amsterdam 
3. Amsterdam Public Health Research Institute Amsterdam UMC 
4. Amsterdam Neuroscience Research Institue Amsterdam UMC 
5. Department of Psychiatry Amsterdam UMC, VUmc 
6. Department of Cliinical Psychology VU Amsterdam 
 
Achtergrond   
Although we have a growing armementarium of effective treatments for depression, all existing treatments 
exhibit moderate to rather small effects. This results in protracted treatments and large numbers of patients 
with persistent disorders, disability and enormous societal costs. Given the heterogeneity of depression, both 
precision and personalising treatments may be hugely beneficial. 
 
Doel   
To provide an overview of recent research testing a number of strategies to improve precision and to 
personalise the diagnosis and treatment in depression. 
 
Methoden   
In a series of presentations, we will first make the case for precision and personalising the diagnosis and 
treatment of depression. Using data from a large prospective cohort study (NESDA), ecological momentary 
assessment and randomised controlled trials, data to corroborate the progress that may be made if we do 
indeed move away from one-size-fits all treatments will be presented. 
 
Resultaten   
As we speak the data necessary to improve both the precision of our diagnosis and treatment and to further 
personalise treatments are becoming available. This does impact not only how we technically go about diagnosis 
and treatment and the way we use data to guide treatments, but also requires a different patient/doctor 
relationship. In all presentations, we will provide not only data, but also practical, hands-on examples of things 
clinicians may want to introduce in their practice tomorrow. 
 
Conclusie   
In the depression arena, both precision and personalising the diagnosis and treatment is becoming a reality that 
may improve essential outcomes. 
 
Literatuurverwijzing   
Geen  



S15.2 
 
Improving treatment outcome with Electroconvulsive therapy in depressed patients   
 
Eric van Exel p1,2,3 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Department of Psychiatry Amsterdam UMC 
2. GGZinGeest Amsterdam 
3. Amsterdam Public Health Research Institute Amsterdam UMC 

 
Achtergrond   
Electroconvulsive therapy (ECT) is the most effective biological treatment for severe depression. However, ECT is 
regarded as an invasive treatment, and cognitive side-effects may occur. Accurate prediction of remission and 
side-effects due to ECT and optimizing treatment strategies while providing ECT  is of great clinical relevance. 
 
Doel   
To provide an overview of different strategies and their effect on improving treatment outcome, prevention of 
cognitive side effects, and relapse prevention of depression in those eligible for ECT. 
 
Methoden   
Data from large and small observational ECT studies, immunological data, imaging data, and data from 
randomized controlled trials, will be presented1-5. 
 
Resultaten   
We will discuss which patients have the highest and lowest remission rate of depression when being treated 
with ECT. Next, we will discuss whether it is possible to predict which patients will be affected by cognitive side 
effects due to ECT. Finally, we will explain which treatment algorithms, will enhance treatment outcome and will 
further reduce cognitive side effects. 
 
Conclusie   
A careful review of the scientific literature on improving treatment outcome in depressed patients treated with 
ECT, suggests that further personalization is likely the following step in the field of ECT. 
 
Literatuurverwijzing   
1 Brus O, Cao Y, Gustafsson E, et al. A. Self-assessed remission rates after electroconvulsive therapy of  
depressive disorders. Eur Psychiatry. 2017 p;45:154-160 2 Tor PC, Bautovich A, Wang MJ, et al.  A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Brief Versus Ultrabrief Right Unilateral Electroconvulsive Therapy for Depression. J 
Clin Psychiatry. 2015 ;76:e1092-8 3 Semkovska M, McLoughlin DM. Objective cognitive performance associated 
with electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. Biol Psychiatry. 2010 Sep 
15;68(6):568-77. 4 Carlier A, Berkhof JG, Rozing M, et al. Inflammation and remission in older patients with 
depression treated with electroconvulsive therapy; findings from the MODECT study. J Affect Disord. 2019 
;256:509-516. 5 Spaans HP, Verwijk E, Comijs HC, et al. Efficacy and cognitive side effects after brief pulse and 
ultrabrief pulse right unilateral electroconvulsive therapy for major depression: a randomized, double-blind, 
controlled study. J Clin Psychiatry. 2013 ;74:e1029-36.



S15.3 
 
Personalizing depression & treatment approaches: modulation of neuroinflammation    
 
Brenda Penninx p1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Amsterdam UMC 
2. Vrije Universiteit Amsterdam 

 
Achtergrond   
Part of depression’s large burden is due to a course pattern that is more chronic than often assumed, and 
treatments that do not lead to complete remission in all patients. Precision psychiatry is aimed towards finding 
more specifically which pathophysiological mechanisms are underlying depression and how this could inform 
treatment strategies. 
 
Doel   
This study aims to provide insight in the huge heterogeneity in symptom patterns, etiology and pathophysiology 
seen in depression. 
 
Methoden   
We used data from the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA, n=2981) to better understand the 
heterogeneity of depression is one of the main goals. We conducted latent class analyses as well as correlational 
analyses to link different symptom profiles to clinical characteristics, stress system and metabolic dysfunction, 
and genetics. 
 
Resultaten   
Using NESDA data, we found that immuno-metabolic dysregulations vary as a function of depression 
heterogeneity: they map more consistently to “atypical” behavioral symptoms reflecting altered energy 
intake/expenditure balance (hyperphagia, weight gain, hypersomnia, fatigue and leaden paralysis). Several 
intervention studies further suggest that the presence of immuno-metabolic dysregulations moderates the 
antidepressant effects of standard or novel (e.g. anti-inflammatory) therapeutic approaches. 
 
Conclusie   
Data suggest that it is worth further exploring whether distinguishing the immuno-metabolic depression 
dimension could be used to dissect depression’s heterogeneity and potentially to match subgroup of patients to 
specific treatments with higher likelihood of clinical success. 
 
Literatuurverwijzing   
Milaneschi Y, ….. Penninx BWJH. Biol Psychiatry 2019; in revision. Milaneschi Y, …. Penninx BWJH. JAMA 
Psychiatry. 2017 Dec 1;74(12):1214-1225.  Lamers F, …. Penninx BWJH. Psychol Med. 2018 May;48(7):1102-1110 
Milaneschi Y, … Penninx BW. Biol Psychiatry. 2017 May 1;81(9):807-814 Lamers F, … Penninx BW. Transl 
Psychiatry. 2016 Jul 12;6(7):e851. Lamers F, … Penninx BW. Mol Psychiatry. 2013 Jun;18(6):692-9. 
  



S15.4 
 
The potential of network estimation techniques in embracing the diverse symptomatology of depressed patients 
and their diverse symptom-specific responses to treatment 
 
Lynn Boschloo p1,2 

 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Department of Clinical, Neuro and Develomental Psychology, VU University, Amsterdam 
2. Amsterdam Public Health Research Institute, Amsterdam UMC, Amsterdam 
 
Achtergrond   
Although psychiatric diagnoses are highly valuable in clinical practice, they -by definition- result in loss of 
information. For example, diagnoses do not do justice to the diverse symptomatology of depressed patients and 
their diverse symptom-specific responses to treatment. 
 
Doel   
To show the potential of network estimation techniques in unraveling the diverse symptomatology of depressed 
patients and their diverse symptom-specific responses to treatment. 
 
Methoden   
First, I used network estimation techniques to unravel the complex patterns in which individual symptoms are 
related using data from large epidemiological studies including depressed patients. Second, I used the same 
techniques to determine the complex patterns in which symptom-specific responses to various depression 
treatments (e.g., antidepressant medication, cognitive-behavioral therapy and an internet-based intervention) 
are related. 
 
Resultaten   
The network of depression and depression-related symptoms is highly complex, illustrating the heterogeneity of 
a depression diagnosis (e.g. Boschloo et al., 2015, 2016). My research on the efficacy of depression treatments 
showed that individual symptoms differed substantially in their responses to treatment and that these symptom-
specific responses were related in a complex manner; information from the network could help in identifying 
patients who were the most likely to benefit from a particular treatment (Boschloo et al., 2019a, 2019b). 
 
Conclusie   
Compared to classification strategies, network estimation techniques more adequately captured the diversity of 
symptomatology of depressed patients. In addition, they were able to embrace the diverse symptom-specific 
responses to treatment and showed potential in precision psychiatry. 
 
Literatuurverwijzing   
Boschloo L, et al. The network structure of symptoms of the Diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders. PLoS One 2015; 10: e0137621. • Boschloo L, et al. The network structure of psychopathology in a 
community sample of preadolescents. Journal of Abnormal Psychology 2016; 125:599-606. • Boschloo L, et 
al. The symptom-specific efficacy of antidepressant medication vs. cognitive behavioral therapy in the treatment 
of depression: Results from an individual patient data meta-analysis. World Psychiatry 2019a; 18: 183-191. 
•Boschloo L, et al. Symptom-specific effectiveness of an internet-based intervention in the treatment of mild to 
moderate depressive symptomatology: The potential of network estimation techniques. Behaviour Research and 
Therapy (special edition on personalized treatment) 2019b; epub ahead of print.



S15.5 
 
Targeting childhood trauma to improve depression treatment   
 
Christiaan Vinkers p1,2,3 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Department of Psychiatry Amsterdam UMC, VUmc 
2. Amsterdam Public Health Research Institute Amsterdam UMC 
3. Amsterdam Neuroscience Research Institue Amsterdam UMC 
 
Achtergrond   
Depression is a heterogeneous disorder with various symptoms. There are few experiences that occur so often 
and have long-term consequences for depression as childhood trauma (abuse or neglect before the age of 18). 
Childhood trauma results in a clinically different and more severe form of depression that emerges earlier in life 
and has poorer treatment outcomes. 
 
Doel   
Why are the effects of childhood trauma on depression so persistent and profound for depression? Although 
depression related to childhood trauma is common, our understanding of the underlying mechanisms is limited 
and targeted treatments are lacking. 
 
Methoden   
In this presentation I will discuss recent developments in neurobiological research into childhood trauma and 
depression at the level of epigenetics, structural and functional brain networks, and the HPA-axis. 
 
Resultaten   
Childhood trauma by definition occurs during a vulnerable period in the beginning of life, crucial for the 
development of stress systems. Recent work from my group and others has made it clear that dynamic 
functionality of stress systems is the key to an adequate and coordinated stress response. The interaction 
between stress systems is therefore crucial to understand the long-term negative consequences of childhood 
trauma for depression. 
 
Conclusie   
Childhood trauma-related depression is an important subtype of depression characterized by altered 
functionality across different stress systems. By integrating information from different stress systems, we can 
develop new (personalized) interventions aimed at reversing the biological and psychological consequences of 
excessive stress caused by childhood trauma. 
 
Literatuurverwijzing   
Schür RR, van Leeuwen JMC, Houtepen LC, Joëls M, Kahn RS, Boks MP, Vinkers CH. Glucocorticoid receptor exon 
1F methylation and the cortisol stress response in health and disease. Psychoneuroendocrinology. 2018 Nov; 97: 
182-189. doi: 10.1016 / j.psyneuen.2018.07.018. Epub 2018 Jul 11  van Leeuwen JMC, Vink M, Fernández G, 
Hermans EJ, Joëls M, Kahn RS, Vinkers CH. At-risk individuals display altered brain activity following stress. 
Neuropsychopharmacology. 2018 Aug; 43 (9): 1954-1960. doi: 10.1038 / s41386-018-0026-8. Epub 2018 Feb 26.  
Teicher MH, Samson JA, Anderson CM, Ohashi K. The effects of childhood maltreatment on brain structure, 
function and connectivity. Nat Rev Neurosci. 2016 Sep 19; 17 (10): 652-66. doi: 10.1038 / no.2016.111 
  



S16 Van POP naar KOPP - precisie preventie van transgenerationele psychopathologie 
 
Het is bekend dat niet alleen de aanleg maar ook de ouder-kind interactie een belangrijke rol speelt in het 
"doorgeven" van psychopathologie. Om preventie te kunnen bieden aan de transgenerationele transmissie van 
psychopathologie is het belangrijk de aankomende moeder (en systeem) optimaal te behandelen. In dit 
symposium staan we stil bij factoren die een rol spelen in de transgenerationele transmissie, de mogelijkheden 
om (aankomende) moeders met psychopathologie tijdig te identificeren, hoe we de interactie en bonding tussen 
moeder en kind tijdens de eerste maanden na de geboorte goed in kaart kunnen brengen, en welke rol wij als 
volwassen en kinder-en jeudgdpsychiaters hebben in detectie van kinderen van ouders met psychiatrische 
klachten. Hierbij staat een integrale benadering centraal.  
 
S16.1 
 
Perinatale psychiatrie: de noodzaak van een integrale benadering 
 
Hilmar Bijma 1 / Esther Knijff p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Erasmus MC 

 
Achtergrond   
Psychiatrische ziektebeelden tijdens de perinatale periode hebben niet alleen een impact op de zwangere, maar 
ook op het (ongeboren) kind. Adequate behandeling van de zwangere is niet alleen van groot belang voor 
haarzelf maar ook voor de toekomstige generatie. Recent onderzoek laat zien dat (mentale) gezondheid op 
volwassen leeftijd ten dele al tijdens de foetale periode bepaald wordt, hetgeen aangeduid wordt als fetal 
programming. De context die geleid heeft tot het ontstaan van psychiatrische ziekte bij de zwangere, wordt ook 
weerspiegeld in de context waarbinnen dit ziektebeeld optreedt. Psychosociale problematiek, somatische 
gezondheidsproblemen, relatieproblemen en complicaties van de zwangerschap of bij het ongeboren kind 
hebben mogelijk een gedeelde etiologie met de psychiatrische ziektebeelden, onderhouden deze ziektebeelden 
en worden op hun beurt soms versterkt door psychiatrische ziektebeelden. Dit complex aan factoren is 
vervolgens ook weer de context voor de (mentale) gezondheid van het opgroeiende kind. Deze studie beoogt de 
context van psychiatrische ziektenbeelden in de perinatale periode te beschrijven. 
 
Doel   
Het beschrijven van de context van psychiatrische ziektebeelden tijdens de zwangerschap 
 
Methoden   
Het betreft een retrospectief cohortonderzoek van alle zwangeren met psychiatrische problematiek, danwel 
zwangerschapsgebonden psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis, voor wie in 2018 gezamenlijk door 
de afdeling Psychiatrie en Verloskunde en Prenatale geneeskunde van het ErasmusMC een behandeltraject 
bepaald en uitgevoerd werd. Dit beleid werd bepaald in een team waarin ook de afdeling psychosociale zorg het 
ErasmusMC, verslavingsGGZ (Antes GGZ) en externe sociale organisaties, zoals moeders van Rotterdam, 
participeerden.          Van alle zwangeren voor wie in dit team een behandeltraject bepaald werd, werd op basis 
van de voorhanden zijnde gegevens bepaald of er sprake was van de volgende bijkomende factoren: ernstige 
psychosociale problematiek (zoals schulden en ernstige huisvestingsproblematiek), ernstige relatieproblematiek 
of opvoedingsproblematiek met ondersteuning, verslavingsproblematiek (cannabis harddrug, alcohol), lichte 
verstandelijke beperking, chronische somatische problematiek, of ernstige zwangerschapscomplicaties danwel 
ernstige ontwikkelingsproblemen bij het ongeboren kind. Deze factoren werden univariaat beschreven. 
 
  



Resultaten   
In 2018 werd voor 107 zwangeren met psychiatrische problematiek, danwel danwel zwangerschapsgebonden 
psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis, een behandeltraject bepaald,In 59/107 (51%) was er sprake 
van bijkomende problematiek. Bij 30/59 (51%) was er sprake van chronische somatische problematiek. In 11/59 
(19%) ernstige psychosociale problematiek zoals schulden, huisvestingsproblematiek of recent overlijden binnen 
het gezin. In 13/59 (22%) zwangeren was er sprake van ernstige relatieproblematiek of opvoedingsproblematiek 
met ondersteuning. Bij 11/59 (19%) was er sprake van ernstige zwangerschapscomplicaties of ernstige foetale 
ontwikkelingsproblemen. Bij 6/59 (10%) zwangeren speelde cannabis-, harddrug- of alcoholverslaving naast de 
psychiatrische problematiek. Bij 5/59 (8%) was er sprake van een lichte verstandelijk beperking.      
Samenvattend is er in meer dan de helft van de zwangeren met psychiatrische problematiek in een 
derdelijnscohort sprake van bijkomende problematiek. Het meest voorkomend waren chronische somatische 
problematiek, ernstige psychosociale problematiek en ernstige zwangerschapscomplicaties of foetale 
complicaties. 
 
Conclusie   
Psychiatrische problematiek tijdens de zwangerschap vergt een verregaand geïntegreerde benadering met een 
beleid gericht zowel psychiatrische,  psychosociale en somatische aspecten. 
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Zwangerschapscomplicaties en gezondheidszorggebruik bij vrouwen met een migratie achtergrond; is er een 
relatie met stress en affectieve stoornissen?     
 
Hansje Heller p1 / Annemijn de Vries 2 / Adriaan Hoogendoorn 3 / Fedde Scheele 4 / Willem Kop 5 / Christianne de 
Groot 6 / Adriaan Honig 6 / Birit Broekman 7 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Amsterdam UMC, locatie VUmc 
2. CIR rehabilitation center Amsterdam  
3. GGZIngeest 
4. OLVG 
5. Tilburg University 
6. Amsterdam UMC 
7. OLVG en Amsterdam UMC 
 
Achtergrond   
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met een migratie achtergrond een minder goede zwangerschapsuitkomst 
hebben dan autochtone vrouwen. Dit kan veroorzaakt worden door de achtergrond zelf of door andere factoren 
zoals bijvoorbeeld een ander gebruik van de gezondheidszorg, minder goede toegang tot de gezondheidszorg of 
het ervaren van meer stress dan wel het hebben van een affectieve stoornis. 
 
Doel   
Het vergelijken van vrouwen met een migratie achtergrond met autochtone Nederlandse vrouwen wat betreft 
zwangerschapscomplicaties, zwangerschapsopnames en de relatie met affectieve symptomen.   
 
Methoden   
Tussen November 2014 en November 2015 deden wij een onderzoek op de poliklinieken obstetrie van het 
OLVG, locatie west en het Amsterdam UMC locatie VUmc, waarbij wij 303 zwangere vrouwen met een migratie 
achtergrond en 324 vrouwen met een autochtone Nederlandse achtergrond vroegen om de Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS), the Hospital Depression and Anxiety Scale, anxiety subscale (HADS-A) en een lijst met 
socio-demografische vragen in te vullen. Complicaties (vroeggeboorte, laag geboortegewicht, ingrepen bij de 
bevalling, preeclampsie en diabetes gravidarum) en opnames (tijdens zwangerschap en verlengde opname 
postpartum) werden uit het medisch dossier gehaald. Lineaire en logistische regressie analyses werden gebruikt 
om te corrigeren voor de verschillende covariaten.   
 
Resultaten   
Zwangere vrouwen met een migratie achtergrond hadden significant meer last van depressieve klachten dan 
autochtone Nederlandse vrouwen(Cohen’s d=0.25; 95%-CI=(0.10,0.41)), maar ze hadden niet meer 
angstklachten (Cohen’s d=0.12; 95%-CI=(-0.04,0.28))  en niet meer complicaties (ORmig.=0.98; 95%-CI= 
(0.69,1.40)), behalve zwangerschapsdiabetes (OR=3.09; 95%-CI=(1.51,6.32)). Wanneer werd gecorrigeerd voor 
werk en opleiding waren er nog steeds meer depressieve klachten, maar dit was niet meer significant (Cohen’s 
d=0.17; 95%-CI= (-0.00,0.34)).  
Vrouwen met depressieve en/ of angstklachten hadden een grotere kans op opname tijdens de zwangerschap 
((OR=1.06; 95% CI=(1.02,1.11) and OR=1.08; 95% CI=(1.02,1.14) per scale unit)), maar niet na de bevalling. 
Vrouwen met een migratieachtergrond zonder depressieve klachten hadden minder kans op opname tijdens de 
zwangerschap dan autochtone Nederlandse vrouwen, maar meer kans op opname als ze wel depressieve 
klachten hadden. Post hoc analyse liet een significante interactie zien tussen migratieachtergrond en het hebben 
van depressieve klachten met de kans op opname tijdens de zwangerschap  (OR= 1.11; 95%-CI= (1.01,1.21). 
 
Conclusie   
Gezien de impact van depressie in de zwangerschap moet er meer aandacht komen voor depressieve klachten 
bij zwangere vrouwen met een migratieachtergrond en de reden waarom ze meer worden opgenomen tijdens 
de zwangerschap.   
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Achtergrond   
Kinderen van moeders met psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap hebben een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van somatische en psychiatrische stoornissen later in het leven (Stein et al., 2014). Maternale 
psychopathologie en stress tijdens de zwangerschap behoren tot de meest voorkomende risicofactoren voor 
negatieve geboorte-uitkomsten, met prevalenties van 10-15% voor depressie en angststoornissen. 
Psychiatrische stoornissen zijn geassocieerd met veranderingen in cortisolconcentraties en een verstoorde 
variabiliteit van de stressrespons als gevolg van ontregeling van de HPA-as (Zorn et al., 2017). Placentaire 
overdracht van maternaal cortisol speelt mogelijk een mediërende rol in de overdracht van maternale 
psychopathologie op de lichamelijke en neurocognitieve ontwikkeling van de foetus (Monk et al., 2016). 
Haarcortisol is een relatief nieuwe biomarker voor chronische stress en daarom geschikt om stress te meten 
over een langere periode gedurende de perinatale periode bij moeder en kind (Manenschijn, Koper, Lamberts, & 
van Rossum, 2011). 
 
Doel   
In deze studie is gekeken naar het effect van ernstige maternale psychopathologie op de 
haarcortisolconcentratie van moeders en kinderen in vergelijking met gezonde controles en de mogelijke 
betekenis hiervan. 
 
Methoden   
Observationele studie naar haarcortisol concentraties (HCC) bij 33 moeder-kind dyades met ernstige 
psychiatrische aandoeningen en 40 gezonde controle dyades bij 46 (± 8,5) postpartum. Bij patiënten is de 
correlatie onderzocht tussen HCC en psychiatrische diagnose (SCID I en II), comorbiditeit, en perinatale 
symptomen (Brief Symptom Inventory). 
 
Resultaten   
Gemiddelde HCC waren hoger bij moeders met psychiatrische aandoeningen in vergelijking met gezonde 
controles; bij kinderen was er geen significant verschil. In controle moeder-kind dyads werd een positieve 
correlatie gevonden tussen HCC van moeders en kinderen (n = 27, r = 0.65 (.13), p = 0.001), geadjusteerd voor 
significante covariaten, in patient dyades waren HCC niet gecorreleerd (n = 18, r 0.37 (.13), p = 0.16). Maternaal 
HCC was negatief gecorreleerd met angststoornissen en persoonlijkheidsstoornisen (resp. n = 17, r = -.37, p = 
0.04 en n = 14, r = -.35, p = 0.05); dit effect werd niet gevonden bij kinderen. Bij kinderen van moeders met 
psychiatrische aandoeningen was er een positieve correlaties met maternaal symptomen (n = 16, B 0.63 (.06). p 
= 0.008). 
 
  



Conclusie   
Onze exploratieve studie toonde dat perinatale HCC in gezonde controle dyades gecorreleerd zijn, terwijl er 
geen correlatie gevonden werd tussen HCC van kinderen en moeders met ernstige psychiatrische aandoeningen. 
Dit doet vermoeden dat er onder fysiologische omstandigheden afstemming van het cortisolmetabolisme 
plaatsvindt tussen moeder en kind in utero, die verstoord kan raken t.g.v. maternale psychopathologie. Bij 
kinderen kunnen die vroege verschillen invloed hebben op de finetuning van de HPA-as, en in het verlengde 
daarvan levenslange veranderingen geven in het cortisol metabolisme (Galbally, van Rossum, Watson, de Kloet, 
& Lewis, 2019; Van der Voorn et al., 2018), hetgeen mede de hogere kwetsbaarheid voor somatische en 
psychiatrische aandoeningen kan verklaren. 
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Achtergrond   
Bij moeders met ernstige psychopathologie wordt regelmatig de vraag gesteld in hoeverre zij in staat zijn om 
hun kind een veilige opvoedomgeving te bieden. Momenteel zijn er weinig valide instrumenten die de 
benodigde ouderschapskwaliteiten van deze kwetsbare groep moeders al in een vroeg stadium na de bevalling 
en op een gestandaardiseerde manier in kaart brengen. Om hierin te voorzien zijn in Australië de Infant 
Caregiving Assessment Scales (INCAS) ontwikkeld, in het bijzonder voor moeders met ernstige psychiatrische 
aandoeningen. De INCAS bestaan uit twee belangrijke dimensies; emotionele (affectie, ontbreken van 
vijandigheid, interactie, empathie, flexibiliteit, emotieregulatie, mentalisatie) en instrumentele 
ouderschapskwaliteiten (bescherming, gerichte aandacht, competentie, voorzien van basisbehoeften, 
zorgvuldigheid, vasthouden van de baby). De INCAS beslaat zo een breder spectrum aan ouderschapskwaliteiten 
dan bestaande instrumenten (bv. de Emotional Availability Scales).   
 
Doel   
Het doel van onze studie was om de toepasbaarheid en psychometrische kwaliteit van de INCAS in een 
Nederlandse populatie van moeders met ernstige en diverse psychopathologie te onderzoeken.   
 
Methoden   
In totaal zijn er 54 moeders met ernstige psychopathologie en 75 gezonde moeders, alsook hun baby’s, 
geïncludeerd voor onze studie. Zes weken na de bevalling vond een huisbezoek plaats waarbij moeders gefilmd 
werden tijdens de dagelijkse verzorging van hun baby (verschonen, in bad stoppen, aankleden en voeden). De 
opnames werden blind gescoord door getrainde Masterstudenten. De factorstructuur en 
interbeoordelaarbetrouwbaarheid werden onderzocht. Daarnaast werd de concurrente validiteit onderzocht 
door de INCAS codering te vergelijken met een codering met de Emotional Availiblity Scales.   
 
Resultaten   
Uit de factoranalyse over de 13 subschalen van het INCAS instrument kwamen twee componenten naar voren 
die in overeenstemming waren met de theoretische dimensionale indeling van de INCAS (instrumenteel versus 
emotioneel) en die tezamen 62.3% van de variantie verklaren. Het emotionele domein had een uitstekende 
betrouwbaarheid (Cronbach's α = .917) en de betrouwbaarheid van het instrumentele domein was goed 
(Cronbach's α = .817). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de schalen binnen het emotionele domein 
varieerde van .58 tot .66 (gemiddeld .67; goed) en voor het instrumentele domein van .24 en .81 (gemiddeld .50; 
redelijk). 
De samenhang tussen het emotionele domein van de INCAS en de ‘Emotional Availability Scales’ varieerde van 
.34 tot .66. 
 
Conclusie   
De resultaten van deze studie lieten zien dat de Nederlandse bewerking van de INCAS toepasbaar en valide is 
voor gebruik in de Nederlandse populatie. Op basis van het niveau en de variatie in de 
interbeoordelaarbetrouwheid lijkt het wenselijk dat INCAS coderingen worden uitgevoerd door professionals 
met voldoende kennis over verzorging van baby’s. De INCAS kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in kaart 
brengen van sterke en zwakke punten in de specifieke ouderschapskwaliteiten van moeders met ernstige 
psychiatrische aandoeningen om daar vervolgens gerichte interventies op in te zetten.   
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Achtergrond   
Er zijn in Nederland 577.000 kinderen met ten minste een ouder met psychiatrische danwel 
verslavingsproblematiek (KOPP/KVO-kinderen) en deze kinderen hebben lifetime een tot 13x groter risico op het 
ontwikkelen van psychopathologie [1]. Kinderen van ouders met psychopathologie kunnen al vroeg op 
verschillende ontwikkelingsdomeinen problemen of een achterstand laten zien, zoals in de hechting, de 
cognitieve en de sociale ontwikkeling [2]. Het is (onder andere) aan de psychiater om deze kinderen te 
identificeren en om passende (preventieve) zorg in te zetten. Om de professional te ondersteunen is er een 
Nederlandse richtlijn opgesteld [3], echter laat de uitvoering van deze richtlijn in de praktijk nog te wensen over 
[4]. 
 
Doel   
Het inventariseren van de bekendheid met de KOPP-richtlijnen en van de obstakels bij de toepassing hiervan 
onder Amsterdamse psychiaters en A(N)IOS psychiatrie. 
 
Methoden   
Middels een uit 17 vragen bestaande enquête is gevraagd naar de bekendheid met de richtlijn, het KOPP beleid 
binnen de organisatie, het uitvoeren van KOPP-screening en het verwijzen naar de juiste preventieve zorg, 
alsmede naar de hierin ervaren obstakels.   
 
Resultaten   
Van de 87 respondenten was 48% bekend met de richtlijn, een kleine meerderheid (56%) is wel bekend met het 
KOPP-beleid binnen de organisatie waar hij of zij werkzaam is. Slechts 13% van de respondenten is bekend met 
het gebruik van een KOPP-screener en 76% verwijst minder dan 2 keer per jaar een kind door naar een KOPP-
programma. Er worden veel obstakels benoemd, die betrekking hebben op zowel persoonlijke factoren, 
onduidelijkheden binnen de organisatie als belemmeringen binnen het regionale zorglandschap.   
 
Conclusie   
Hoewel er een duidelijke richtlijn is en er regionaal veel aanbod is aan KOPP-programma’s, is dit voor de 
psychiater en de A(N)IOS psychiatrie nog relatief onbekend terrein en voelen we ons op dit gebied nog 
handelingsverlegen. Met betrekking tot de vroege geïndiceerde preventie van psychopathologie is er dan ook 
nog een flinke slag te maken in het vergroten van de bewustwording en het wegruimen van ervaren obstakels.   
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S17 Gepersonaliseerde zorg: wat wil de patiënt eigenlijk? 
 
Aansluiten bij voorkeuren van patiënten leidt tot een hogere tevredenheid en beter behandelresultaat. Dit 
symposium gaat in op de meest recente inzichten over voorkeuren van patiënten ten opzichte van behandeling 
in de GGZ, specifiek angst en depressie. In dit symposium laten we zien dat patiënten veelal kiezen voor een 
behandeling die effectief is, met een korte wachttijd en een behandeling die op hen is afgestemd. De sprekers 
presenteren gegevens uit interviews met patiënten, maar ook cijfers vanuit vernieuwend beslisonderzoek 
waaruit we kunnen destilleren welke onderdelen van een behandeling patiënten nu écht belangrijk vinden. Na 
dit symposium heeft u meer zicht op hoe een gepersonaliseerde behandeling in uw praktijk eruit kan zien.   
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Wie doet er mee aan terugvalpreventie? Een kwalitatief onderzoek naar de beweegredenen van mensen die 
hersteld zijn van angst of depressie 
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Achtergrond   
Bij angststoornissen en depressieve stoornissen is er vaak sprake van terugkeer van de stoornissen. Deelname 
aan terugvalpreventie-interventies is echter beperkt. Redenen om wel of niet te kiezen voor terugvalpreventie 
zijn grotendeels onbekend, waardoor succesvolle implementatie van deze interventies mede belemmerd wordt. 
 
Doel   
1) onderzoeken welke redenen mensen die hersteld zijn van een angststoornis of een depressie hebben om wel 
of niet deel te nemen aan terugvalpreventie-interventies, 2) om inzicht te krijgen in voorkeuren van patiënten 
ten aanzien van de vorm en inhoud van terugvalpreventie. 
 
Methoden   
We deden een kwalitatief onderzoek, waarbij we 52 semi-gestructureerde interviews afnamen bij patiënten die 
deelname aan terugvalpreventie hadden geweigerd of juist wel wilden deelnemen. De methode van thematische 
analyse werd toegepast op deze kwalitatieve data, ondersteund met het programma MaxQDA.    
 
Resultaten   
De resultaten lieten zien dat weigeraars het  risico op terugval niet op zichzelf betrokken, of dat zij vanwege 
logistieke en inhoudelijke redenen niet wilden deelnemen. Mensen die wel deelnamen waren zich meer bewust 
van hun eigen risico en geloofden dat de interventie hen zou helpen, of waren nieuwsgierig naar de inhoud van 
de interventie. Patiënten hadden over het algemeen een voorkeur voor een individuele en persoonlijke 
interventie.   
 
Conclusie   
Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van hun risico op terugkeer van angst of depressie. Ook is het 
verstandig om terugvalpreventie-interventies op maat aan te bieden. 
 
Literatuurverwijzing   
Scholten, W.,  Muntingh, A., Batelaan, N., Draisma, S., De Jonge,  M. & van Balkom, A. Reasons to refuse 
participation in psychological relapse prevention interventions in anxiety and depression: A qualitative study. 
Submitted for publication.  



S17.2 
 
Voorkeuren voor een terugvalpreventieprogramma voor angst en depressie: resultaten van een keuze-
experiment 
     
Anna Muntingh p1 

 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. GGZ inGeest 
 
Achtergrond   
Patiënten staan niet altijd positief tegenover preventieve interventies. Aansluiten bij de voorkeuren van 
patiënten kan acceptatie van een terugvalpreventieprogramma verhogen.   
 
Doel   
Inzicht verwerven in de voorkeuren van patiënten ten opzichte van een begeleide zelfmanagement interventie 
om terugval in angst- of depressieve klachten te voorkómen.   
 
Methoden   
Een “discrete choice experiment” waarbij 109 patiënten die recent behandeld waren voor een angst- of 
depressieve stoornis hypothetische interventies kregen voorgelegd waaruit ze konden kiezen.   
 
Resultaten   
Patiënten gaven de voorkeur aan een interventie met regelmatig contact met een behandelaar (1x per 3 
maanden), waarbij er uitgegaan werd van een persoonlijk preventieplan, bij een tijdsbesteding van maximaal 
een half uur per week, met keuze-modules en een hoge effectiviteit. Aan de inhoud van het programma 
(bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of mindfulness), of de vorm (website, app of zelfhulpboek) hechtten 
patiënten minder belang. 
 
Conclusie   
Patiënten hechtten de meeste waarde aan de effectiviteit en persoonlijke afstemming van een 
terugvalpreventie-interventie.    
 
Literatuurverwijzing   
Muntingh, A.D.T. , Hoogendoorn,  A., Van Schaik, A., Van Straten, A., Stolk, E. Van Balkom, T. & Batelaan N.M. 
Patient preferences for a guided self-help programme to prevent relapse in anxiety or depression: a discrete 
choice experiment. PLoS ONE. 2019; 14(7): e0219588  



S17.3 
 
Hoe ervaren patiënten en POH-GGZ een terugvalpreventie-interventie voor angst en depressie toegespitst op 
patiëntvoorkeuren?     
 
Esther Krijnen p1 

 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. GGZ inGeest 
 
Achtergrond   
De GET READy interventie om terugval in angst of depressie te voorkómen is ontwikkeld op basis van 
patiëntvoorkeuren. De interventie bestaat uit online modules in combinatie met persoonlijke begeleiding door 
de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ ). 
 
Doel   
Zicht krijgen op de ervaringen van patiënten en POH-GGZ met de GET READy interventie en wat factoren zijn die 
de interventie succesvol (kunnen) maken. 
 
Methoden   
Gepaarde, individuele interviews met 26 patiënten en hun POH-GGZ, aangevuld met twee focusgroepen. De 
methode van thematische analyse werd toegepast op deze kwalitatieve data, ondersteund met het programma 
MaxQDA.    
 
Resultaten   
Patiënten waardeerden het online terugvalpreventieplan dat centraal staat in de online modules, omdat dit hen 
meer bewust maakte van hun risico op terugval en direct persoonlijke handvatten gaf. Zij zagen meerwaarde in 
de combinatie van online modules met persoonlijk contact met de POH-GGZ. De POH-GGZ speelde een 
belangrijke rol in de motivatie om met de modules te werken, zeker als er een terugval dreigde want patiënten 
waren dan geneigd te stoppen met de interventie. Dit sloot niet altijd aan bij de attitude van de POH-GGZ, die 
eerder gericht was op zelfredzaamheid. 
 
Conclusie   
Patiënten waarderen de GET READy interventie, met name het persoonlijke preventieplan, maar geven aan meer 
actieve hulp nodig te hebben van de POH-GGZ om terugval te kunnen voorkómen. 
 
Literatuurverwijzing   
Krijnen-de Bruin, E. / Geerlings, J.,  Muntingh, A., Scholten, W., Maarsingh, O., van Straten, A., Batelaan, N., & 
van Meijel, B. Patients’ and professionals’ evaluation of a guided online relapse prevention program for anxiety 
and depression. In progress.  



S17.4 
 
Wat maakt dat adolescenten (16-23) wel of geen hulp zoeken voor depressieve klachten?  
  
Eline Eigenhuis p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. GGZ inGeest 

 
Achtergrond   
Minstens twee derde van de adolescenten met een depressie ontvangt hiervoor geen behandeling.   
 
Doel   
Zicht krijgen op het proces van hulpzoeken bij adolescenten met depressieve klachten, met name faciliterende 
factoren. 
 
Methoden   
Individuele semigestructureerde interviews met 32 adolescenten (16 t/m 23) met depressieve klachten. De 
methode van thematische analyse werd toegepast, ondersteund met het programma MaxQDA.    
 
Resultaten   
Gebrek aan kennis over depressie, schaamte en de neiging dingen voor zichzelf te houden waren belangrijke 
belemmerende factoren. Veel participanten zochten pas hulp als het écht niet meer ging; op school of als ze 
zeer ernstige klachten hadden. Nieuwsgierigheid naar psychisch functioneren en een positieve attitude jegens 
psychologische hulpverlening waren faciliterende factoren.  De omgeving, met name de school, bleek een 
cruciale rol te spelen in het herkennen, motiveren en verwijzen van adolescenten. Daarentegen werkte een 
slechte toegankelijkheid van de zorgprofessional zeer belemmerend.   
 
Conclusie   
Om adolescenten met depressieve klachten (sneller) in zorg te krijgen is het nodig om kennis over depressie te 
vergroten en stigma te verminderen. Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke rol spelen in het faciliteren 
van hulp, waarbij een belangrijke randvoorwaarde is dat de hulp zo toegankelijk mogelijk is. 
 
Literatuurverwijzing   
Eigenhuis, E./ Waumans, R.C., Muntingh, A.D.T., Westerman, M.J., van Meijel, M., Batelaan, N.M., & van Balkom 
A.J.L.M. (2019). Facilitating factors and barriers for help-seeking in adolescents and young adults with depressive 
symptoms: a qualitative study. In progress.  
  



S17.5 
 
Behandeling van depressieve klachten: wat vinden jongeren nu écht belangrijk? Een keuze-experiment 
  
Ruth Waumans p1  
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. GGZ inGeest 
 
Achtergrond   
Het behandelaanbod laten aansluiten bij de voorkeuren van jongeren kan acceptatie van depressiebehandeling 
verhogen.   
 
Doel   
Inzicht verwerven welke factoren jongeren in een depressiebehandeling het meest belangrijk vinden.   
 
Methoden   
Een “discrete choice experiment” waarbij 233 adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23) met depressieve 
klachten hypothetische interventies kregen voorgelegd waaruit ze konden kiezen.   
 
Resultaten   
De volgende kenmerken kwamen naar voren als belangrijkste onderdelen van een depressiebehandeling voor 
jongeren: dat de behandeling effectief is, de frequentie 1-2x per week (vs. 1x per 2-4 weken), individuele 
therapie (vs. groeps- of combinatietherapie), een wachttijd van maximaal 1 maand en een evaluatie over de klik 
met de behandelaar na 3 gesprekken (vs geen evaluatie). In de lezing wordt o.a. verder in gegaan op verschillen 
in voorkeuren tussen jongeren, en op de “trade-off” tussen een langere wachttijd vs. individuele of 
groepstherapie. 
 
Conclusie   
Om acceptatie van de behandeling onder depressieve jongeren te verhogen, moeten er effectieve, (matig) 
intensieve, individuele behandelingen beschikbaar zijn, met een korte wachttijd en aandacht voor de klik met de 
behandelaar. Shared decision making kan een rol spelen in de acceptatie van de behandeling.   
 
Literatuurverwijzing   
Waumans, R., Muntingh, A., Hoogendoorn, A., Veldwijk, J., Van Balkom, A. & Batelaan, N. Preferences of 
adolescents and young adults for depression treatment: a discrete choice experiment. In progress. 



S18 Monitoren van kinderen en adolescenten die psychofarmaca gebruiken; nut en noodzaak! 

Psychofarmaca worden regelmatig (off-label) voorgeschreven aan kinderen en adolescenten. Psychofarmaca zijn 

echter vooral in kleinschalig onderzoek onderzocht bij kinderen en adolescenten en de kennis over effectiviteit 

en veiligheid in deze jonge populatie is beperkt. Er is meer onderzoek nodig naar het monitoren en evalueren 

van de balans tussen effectiviteit en veiligheid om zo de meest optimale therapie te verkrijgen. Door middel van 

observationeel onderzoek, dossieronderzoek en meldingen die gedaan worden over bijwerkingen kunnen we 

meer over de effecten van psychofarmaca bij kinderen en adolescenten te weten komen en therapie op maat 

bieden. Tijdens dit symposium wordt op verschillende recent uitgevoerde onderzoeken ingegaan en resultaten 

met adviezen voor de dagelijkse praktijk gepresenteerd. 

S18.1 
 
Meldingen van bijwerkingen bij kinderen en adolescenten die antipsychotica gebruiken 
 
Lenneke Minjon p1 / Els van den Ban 2 / Emma de Jong 1 / Patrick Souverein 1 / Toine Egberts 1,3 / Rob Heerdink 
1,3,4 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Afdeling Farmaco-epidemiologie en klinische farmacologie, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, 

Faculteit Betawetenschappen, Universiteit Utrecht, Utrecht 
2. Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Zwolle 
3. Departement Klinische Farmacie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 
4. Onderzoeksgroep Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, Hogeschool Utrecht, Utrecht 
 
Achtergrond   
Antipsychotica worden regelmatig (off-label) voorgeschreven aan kinderen en adolescenten. De kennis over 
effectiviteit en veiligheid bij deze jonge populatie is beperkt. Antipsychotica kunnen (ernstige) bijwerkingen 
veroorzaken, die bij kinderen en adolescenten mogelijk anders zijn dan bij volwassenen en wellicht ook anders 
worden opgemerkt, ervaren en verwoord. 
 
Doel   
Een overzicht verkrijgen van alle bijwerkingen die wereldwijd gemeld zijn bij kinderen en adolescenten die 
antipsychotica gebruiken. Daarnaast is ook gekeken naar verschillen in meldingen tussen jongens en meisjes, 
tussen verschillende leeftijdscategorieën en verschillen in meldingen die gedaan zijn door zorgverleners en door 
patiënten en hun ouders/verzorgers. 
 
Methoden   
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de VigiBase, een wereldwijde database van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin alle meldingen van bijwerking (o.a. uit nationale systemen zoals 
Lareb in Nederland) verzameld worden. Data van 1968 tot 2017 van kinderen en adolescenten (1-17 jaar) 
waarbij het antipsychoticum de vermoedelijke oorzaak was van de bijwerking zijn geïncludeerd voor dit 
onderzoek. De verhouding in meldingen van bijwerkingen tussen verschillende groepen is berekend 
(proportional reporting ratios [PRR] en 95% betrouwbaarheidsintervallen [95% CI]). Hierbij is gekeken naar de 
verhoudingen tussen jongens en meisjes, leeftijdscategorieën (1-5, 6-11, 12-17 jaar oud) en type melders 
(patiënt vs. zorgverlener). 
 
  



Resultaten   
In totaal werden 45.201 gemelde bijwerkingen gevonden. Het meest gemelde antipsychoticum was risperidon 
(5.321 rapporten). De meest frequent gemelde bijwerkingen waren gerelateerd aan het extrapiramidaal 
syndroom (14,7%), borstaandoeningen en veranderingen in prolactinespiegels (4,7%) en hartritmestoornissen 
(4,6%). Verschillen in de relatieve frequenties van meldingen werden voornamelijk gevonden tussen 
verschillende leeftijdscategorieën en verschillende type melders (patiënten en zorgverleners), deze verschillen 
waren minder opvallend tussen jongens en meisjes. Zo werden bijwerkingen gerelateerd aan hyperglycaemie en 
diabetes relatief minder frequent gemeld bij kinderen van 1-5 jaar oud dan bij adolescenten van 12-17 jaar oud 
(PRR: 0.4, 95% CI: 0.2 - 0.5). Bijwerkingen gerelateerd aan hartritmestoornissen werden relatief minder gemeld 
door patiënten dan door zorgverleners (PRR: 0.5, 95% CI: 0.5 - 0.6), terwijl bijwerkingen gerelateerd aan een 
verandering in gewicht of BMI meer gemeld werden door patiënten (PRR: 3.2, 95% CI: 2.9 - 3.5). 
 
Conclusie   
Een breed spectrum aan bijwerkingen is wereldwijd gemeld bij kinderen en adolescenten die antipsychotica 
gebruiken. De meest prominente verschillen waren te zien tussen verschillende leeftijdscategorieën en tussen 
meldingen gedaan door de patiënten en door zorgverleners. Door bijwerkingen te melden kan meer inzicht 
worden verkregen in de frequentie van optreden, in nieuwe en zeldzame bijwerkingen en de veiligheid op korte 
en lange termijn. 
 
Literatuurverwijzing   
Minjon L, van den Ban E, de Jong E, Souverein PC, Egberts TCG, Heerdink ER. Reported Adverse Drug Reactions in 
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S18.2 
 
Op maat doseren van risperidon in kinderen en adolescenten: wat is de relatie tussen bloedspiegels, 
gewichtstoename en effect?   
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P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Erasmus MC 
2. Curium-LUMC 
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4. de Kroon kinderpsychiatrie 
5. Yulius 
6. Youz 
7. GGZ Delfland 

 
Achtergrond   
Risperidon is het meest gebruikte antipsychoticum door kinderen en adolescenten. Helaas is het gebruik 
geassocieerd met gewichtstoename, wat leidt tot verhoogde risico’s op diabetes mellitus en cardiovasculaire 
ziekten op lange termijn. Er zijn aanwijzingen dat een hogere dosering leidt tot meer gewichtstoename, maar de 
relatie met bloedspiegels is onbekend.   
 
Doel   
Onderzoeken wat de relatie is tussen bloedspiegels, gewichtstoename en klinische verbetering in kinderen en 
adolescenten met autisme spectrum stoornis (ASS).   
 
Methoden   
Kinderen met ASS en risperidon gebruik werden gedurende 6 maanden vervolgd in een prospectief, multicenter 
observationeel cohort onderzoek. De primaire uitkomstmaat was BMI z-score genormaliseerd voor leeftijd en 
geslacht. Gewicht, lengte, en effectiviteit (ABC-irritability scale) werden op baseline en tijdens follow-up 
gemeten; op 2 dagen werden 3x risperidon en 9-hydroxyrisperidone (metaboliet) plasma concentraties gemeten 
met venapunctie en de dried blood spot methode. Een populatie farmacokinetisch model werd ontwikkeld 
(NONMEM© software). Daarna werden gesimuleerde farmacokinetische parameters gecorreleerd met BMI z-
scores en effectiviteit middels mixed model analyses.   
 
Resultaten   
42 kinderen werden geïncludeerd (n=32 jongens, mediane leeftijd 9.7 jaar, mediaan gewicht 32.4 kg) met een 
totaal van 205 risperidon en 9-hydroxyrisperidon concentraties, 270 BMI z-scores en 121 ABC-I scores. Er werd 
een significante relatie gevonden tussen een hogere som (risperidon + metaboliet) concentratie en een hogere 
BMI z-score (β=0.043, p<0.001), en een lagere ABC-I score (β=-0.281, p=0.003), wanneer gecorrigeerd werd voor 
gebruikersduur, geslacht, leeftijd, comedicatie en andere therapieën.   
 
Conclusie   
Een hogere risperidon som concentratie is geassocieerd met een hogere BMI z-score en meer therapeutisch 
effect in kinderen en adolescenten. Therapeutic drug monitoring kan mogelijk het doseren van risperidon in 
deze populatie optimaliseren.    
 
Literatuurverwijzing   
Geen 
  



S18.3 
 
Het TDM-VIGIL project: onderzoek naar de effecten van antidepressiva en antipsychotica bij kinderen en 
adolescenten in de dagelijkse praktijk 
 
Karin Maria Egberts p1 

 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Universitätsklinikum Wuerzburg 
 
Achtergrond   
Het multicenter geneesmiddelenbewakingsproject 'TDM-VIGIL' werd opgezet om de kennis over de veiligheid en 
effectiviteit van psychotrope geneesmiddelen die worden gebruikt bij kinderen en adolescenten in de dagelijkse 
klinische praktijk te vergroten. Voor de gegevensverzameling werd gebruik gemaakt van een internetgebaseerd 
patiëntenregister, dat werd opgezet in samenwerking met het competentienetwerk Therapeutische 
geneesmiddelenmonitoring in de kinder- en jeugdpsychiatrie.   
 
Doel   
Doel van de hier gepresenteerde  klinische studie (EudraCT nr .: 2013-004881-33) was het onderzoeken van de 
voorschrijfpatronen en de baten / risicoverhoudingen van het (off-label) gebruik van verschillende 
antidepressiva en antipsychotica bij verschillende psychiatrische stoornissen bij kinderen en adolescenten.   
 
Methoden   
Voor de gegevensverzameling werd gebruik gemaakt van een internetgebaseerd patiëntenregister, dat werd 
opgezet in samenwerking met het competentienetwerk Therapeutische geneesmiddelenmonitoring in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie.   
 
Resultaten   
Tussen oktober 2014 en november 2018 werden de behandelingsgegevens van 750 kinderen en adolescenten in 
de leeftijd van 6 tot 18 jaar prospectief verzameld en gestandaardiseerd gedocumenteerd in 18 kinder- en 
jeugdpsychiatrische centra en gespecialiseerde medische praktijken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 
Naast de beoordeling van de kenmerken van de patiënten en het soort en de dosering van de gebruikte 
psychotrope stoffen, werden de klinische positieve en negatieve effecten bepaald met gestandaardiseerde 
psychometrische instrumenten en tevens werden de bloedconcentraties van de geneesmiddelen gemeten 
(Therapeutic Drug Monitoring). In de presentatie zullen de resultaten van de meest gebruikte antidepressiva 
(fluoxetine, sertraline) en antipsychotica (aripiprazol, olanzapine, quetiapine, risperidon) worden besproken. 
 
Literatuurverwijzing   
Egberts K, Karwautz A, Plener P et al. Pharmacovigilance in child and adolescent psychiatry. Z Kinder-
Jugendpsychiatr. Psychother. 2015; 43, 21–28  



S18.4 
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Achtergrond   
Antipsychotica worden regelmatig voorgeschreven aan kinderen en jongeren en dit is meestal off-label. Daarom 
moet er zorgvuldig met deze middelen om worden gegaan, zowel tijdens het voorschrijven als in de loop van de 
behandeling. Er bestaan diverse nationale en internationale richtlijnen waarin het gebruik van antipsychotica bij 
kinderen aan bod komt en het is onduidelijk in hoeverre de aanbevelingen hierin worden nageleefd. 
 
Doel   
Ons doel was het evalueren in hoeverre het voorschrijven en monitoren van antipsychotica bij kinderen en 
jongen gebeurt volgens de beschikbare richtlijnen. 
 
Methoden   
We hebben 436 patiëntendossiers bekeken binnen 3 Nederlandse instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 
We hebben dossiers bekeken van kinderen die in 2012 een voorschrift hadden voor een antipsychoticum en 
geen verstandelijke beperking hadden. Op het gebied van voorschrijven hebben we gegevens verzameld over 
doelsymptomen voor het antipsychoticagebruik, het diagnostische proces, het overwegen van contra-indicaties 
en de inzet van andere psychosociale en psychofarmacologische behandelingen. Ook hebben we bekeken in 
hoeverre tijdens de behandeling de effectiviteit en bijwerkingen (extrapiramidale, cardiometabole, prolactine-
gerelateerde en overige) van het antipsychoticum werden gemonitord en of er regelmatig werd overwogen het 
antipsychoticum af te bouwen. Univariate en multivariate regressieanalyses zijn gedaan om de invloed van 
leeftijd, geslacht en psychiatrische diagnose op de naleving van richtlijnen te onderzoeken. 
 
Resultaten   
De meeste kinderen kregen antipsychotica off-label. De meest voorkomende doelsymptomen waren 
aandachtsproblemen/hyperactiviteit (25%), agressie (24%) en ander disruptief gedrag (41%). Ongeveer 84% had 
van tevoren een psychosociale behandeling gekregen en 48% een psychofarmacologische behandeling, bij 9% 
was geen enkele eerdere behandeling bekend. Het antipsychoticum werd bij 37% van de kinderen uitsluitend in 
combinatie gegeven met een psychosociale behandeling. Bij 3.2% kwam het wel eens voor dat ze 2 
antipsychotica tegelijk voorgeschreven kregen. Jongere kinderen kregen vaker een antipsychoticum als eerste 
behandeloptie en jongere kinderen en kinderen met een autisme spectrum stoornis of ADHD kregen vaker het 
antipsychoticum als op zichzelf staande behandeling. Wat betreft monitoring van antipsychoticagebruik vonden 
we dat slechts bij een klein deel van de kinderen werd gemonitord op extrapiramidale en prolactine 
gerelateerde bijwerkingen. Ook taille-omtrek, glucose en lipiden werden slechts in enkele gevallen gemeten. 
Slechts in 30% van de gevallen werd de mogelijkheid om af te bouwen voldoende frequent besproken. Bij 
oudere kinderen werd significant minder vaak gevraagd naar de werkzaamheid van het antipsychoticum. Bij 
kinderen met een hoger IQ werd vaker geëvalueerd of het antipsychoticum nog nodig was of eventueel 
afgebouwd kon worden. 
 



Conclusie   
In onze steekproef werden richtlijnen rondom het voorschrijven en monitoren van antipsychotica nog 
onvoldoende nageleefd. Onderwijs over richtlijnen en het invoeren van checklists voor welke stappen moeten 
worden doorlopen tijdens het voorschrijven en monitoren van antipsychotica, eventueel geïntegreerd in het 
elektronisch patiëntendossier zouden de naleving kunnen verhogen. Ook het ontwikkelen van een uniforme en 
algemeen toegankelijke richtlijn voor antipsychoticagebruik bij kinderen zou naleving van de belangrijke punten 
van de nu beschikbare aanbevelingen kunnen verhogen. 
 
Literatuurverwijzing   
Volgt.  
  



S19 Individuele klachtpatronen voor de behandeling van stemmingsstoornissen: de nieuwste ontwikkelingen en 
toepassingen van de Experience Sampling Methode 
 
Stemmingsstoornissen grijpen in op het functioneren van patiënten, maar er zijn grote individuele verschillen in 
klachtpatronen en de relatie met contextuele factoren. Herhaalde dagboekmetingen van stemming, cognities, 
gedrag en andere persoonsspecifieke factoren met de Experience Sampling Methode (ESM) kunnen patiënt en 
behandelaar helpen om patronen beter in beeld te krijgen en gerichter te beïnvloeden. ESM is daarmee een 
belangrijke bondgenoot van de Precisie Psychiatrie, en betrekt patiënten actief bij hun herstel. Op dit moment 
lopen meerdere grote trials en pilotstudies om verdere toepassing in de praktijk en de ontwikkeling van evidence 
te bevorderen. In dit symposium gaan we in op innovatieve ontwikkelingen, concrete casussen en de huidige 
evidentie voor de toegevoegde waarde van ESM bij de behandeling van stemmingsstoornissen. Het symposium 
is een showcase van de multidisciplinaire samenwerking tussen patiënten, behandelaren, onderzoekers, 
methodologen en ICTers.   
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Introductie: waarom ESM en de implementatie van een praktijktool (PETRA) 
 
Fionneke Bos p1 / Marieke Wichers 1 / Ando Emerencia 2 / Wim Veling 1 / Benno Haarman 1 / Date van der Veen 1 
/ Robert Schoever 1 / Erwin Veermans 1 / Evelien Snippe 1 / Judith Rosmalen 1 / Harriëtte Riese 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Universitair Medisch Centrum Groningen 
2. Rijksuniversiteit Groningen 
 
Achtergrond   
Onderzoek laat zien dat zelf-monitoring middels dagboekmetingen (ook wel de experience sampling method, 
ESM) zeer relevant kan zijn voor de klinische praktijk (1). Behandelaren en patiënten verwachten dat zelf-
monitoring via de smartphone inzicht en eigen regie vergroot (2). Daarnaast kan analyse van de dagboekdata 
concrete aanknopingspunten bieden voor de behandeling. Tot nu toe heeft toegepast onderzoek naar de 
effectiviteit van dagboekmetingen zich vooral gefocust op een vast dagboekje gericht op een bepaalde 
doelgroep (bijvoorbeeld depressie). Vanuit de praktijk klinkt juist ook de wens om dagboeken te kunnen 
personaliseren, waarbij behandelaren en patiënten zelf kunnen kiezen voor de dagboekitems. Momenteel is het 
voor behandelaren en patiënten echter nog niet mogelijk om zelfstandig, zonder tussenkomst van onderzoekers, 
persoonlijke dagboekmetingen te gebruiken in de behandeling. Tijdens deze presentatie geven we eerst een 
introductie in het onderzoek naar het nut van dagboekmetingen voor de klinische praktijk, waarna we ingaan op 
het implementeren van een dagboekapplicatie in de praktijk (PETRA genaamd). 
 
Doel   
Het PETRA-project dat we hier presenteren heeft als doel een flexibele interface te ontwikkelen, waarmee 
eenvoudig gepersonaliseerde dagboekmetingen en feedback gegenereerd worden. Hierdoor wordt gerichtere 
behandeling mogelijk. 
 
Methoden   
Het betreft het ontwikkelen en implementeren van een flexibele interface, om gepersonaliseerde 
dagboekmetingen mogelijk te maken in de klinische praktijk. Hiervoor zijn interviews en focusgroepen gehouden 
met in totaal 42 patiënten en 34 behandelaren, om belangrijke behoeften en vereisten te identificeren. Hieruit is 
een eerste prototype ontstaan, waarbij naast patiënten en behandelaren ook onderzoekers, ICT-experts en 
beleidsmakers betrokken waren. De interface wordt PETRA genoemd: PErsonalized Treatment Real-time 
Assessment. 
 
Resultaten   
Resultaten lieten diverse behoeften zien waaraan de interface moet voldoen. Inderdaad wensen behandelaren 
en patiënten volledige personalisatie van de dagboekmetingen, afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt, de 
fase van zorg en de wensen van de behandelaar. Tegelijkertijd is de tijd in de zorg beperkt, en moet men binnen 
de interface dagboekmetingen snel en gemakkelijk kunnen instellen. Hiervoor is het wenselijk dat de interface 



wordt geïntegreerd binnen het elektronisch patiëntendossier, waardoor behandelaren gemakkelijk toegang 
hebben en de privacy van de patiënt kan worden gewaarborgd. Tot slot dient de interface een 
wetenschappelijke basis te hebben, waardoor men valide conclusies kan trekken uit de resultaten van de 
metingen. Het eerste prototype van de interface voldoet aan deze vereisten, en zal verder ontwikkeld worden 
om implementatie te optimaliseren 
 
Conclusie   
Eerste testresultaten met PETRA zijn veelbelovend. Bij verdere ontwikkeling en implementatie kan PETRA een 
bruikbare tool worden voor patiënten en behandelaren om gerichter te behandelen en eigen regie te 
stimuleren. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Kramer I, Simons CJP, Hartmann JA, et al (2014). A therapeutic application of the experience sampling method 
in the treatment of depression: a randomized controlled trial. World Psychiatry, 13, 68-77. 
2. Bos, F.M., Snippe, E., Bruggeman, R., Wichers, M., & van der Krieke, L. (2019). Insights of patients and 
clinicians on the promise of the experience sampling method for psychiatric care. Psychiatric Services. 
  



S19.2 
 
De werkzaamheid van ESM bij de behandeling van depressie: een RCT (ZELF-i) 
 
Jojanneke Bastiaansen p1,2 / Daan Ornée 1 / Tineke Oldehinkel 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Universitair Medisch Centrum Groningen 
2. GGZ Friesland 
 
Achtergrond   
Dankzij elektronische zakcomputers en smartphone apps kunnen mensen met depressieve klachten nu 
gemakkelijk hun stemming en omgevingsinvloeden onder de loep nemen. Buiten de spreekkamer, in het leven 
van alle dag, op het moment zelf. De verwachtingen van dit soort zelfmetingen (ook wel de experience sampling 
methode, of ESM) voor de behandelpraktijk van depressie zijn hooggespannen. Hoewel studies de 
aanvaardbaarheid en haalbaarheid onderstrepen, is er beperkt onderzoek gedaan naar de werkzaamheid: één 
klinische trial liet zien dat zelfmonitoring met gepersonaliseerde feedback gericht op positieve emoties effectief 
is als aanvulling op een medicamenteuze behandeling voor depressie (1). De werkzaamheid van een dergelijke 
add-on interventie in de reguliere zorg dient nader te worden onderzocht, evenals de impact van de inhoud van 
de ESM module.   
 
Doel   
De ZELF-i studie is de eerste die in een reguliere behandelsetting de werkzaamheid onderzoekt van twee ESM 
interventiemodules die aansluiten bij effectieve behandelingen voor depressie: een ‘Doe’-module gericht op 
positieve emoties en activiteiten (zoals in de eerdere trial), en een ‘Denk’-module gericht op negatieve 
gevoelens, gedachten en gebeurtenissen. 
 
Methoden   
Poliklinische patiënten die een depressiebehandeling startten (N = 161; MIDS = 35.9, SD = 10.7; MAGE = 32.8, SD 
= 12.1; 46% man) namen deel aan een gerandomiseerde gecontroleerde studie met drie armen (2). Deelnemers 
in de twee experimentele armen (Doe/Denk) vulden 28 dagen lang zelfmetingen in (5 keer per dag), ontvingen 
wekelijks een digitaal feedbackrapport, en bespraken het vierde en laatste rapport met een onderzoeksassistent. 
De controlegroep ontving geen aanvullende interventie. Deelnemers vulden voor en na de interventieperiode en 
bij vier vervolgmetingen vragenlijsten in over depressieve symptomen (IDS), zelfregie (NEL), en sociaal 
functioneren (OQ-45).   
 
Resultaten   
De depressie-ernst nam vanaf de aanvangsmeting tot de laatste follow-up meting met gemiddeld 11 punten op 
de IDS af; een zelfde afname als in de experimentele groep van de eerdere trial. Echter, onze multilevel-
regressieanalyse op basis van het intention-to-treat-principe toonde geen significante verschillen aan tussen de 
experimentele groepen en de controlegroep in IDS-scores over de tijd (alle p > .59). Van de 90 (van de 110) 
deelnemers die de interventie voltooiden, zou 85% de interventie aanbevelen. 
 
Conclusie   
Onze voorlopige resultaten suggereren dat een add-on ESM interventiemodule binnen de reguliere zorg het 
verloop van depressieve symptomen niet verandert. In deze presentatie zal ik laten zien of er wel significante 
veranderingen worden gezien in relevante functionele uitkomsten, zoals sociaal functioneren en ervaren 
zelfregie, evenals de ervaringen van patiënten met de interventie bespreken. 
 
  



Literatuurverwijzing   
1 Kramer, I., Simons, C. J. P., Hartmann, J. A., Menne-Lothmann, C., Viechtbauer, W., Peeters, F., … Wichers, M. 
(2014). A therapeutic application of the experience sampling method in the treatment of depression: A 
randomized controlled trial. World Psychiatry, 13(1), 68–77. https://doi.org/10.1002/wps.20090 
2 Bastiaansen, J. A., Meurs, M., Stelwagen, R., Wunderink, L., Schoevers, R. A., Wichers, M., & Oldehinkel, A. J. 
(2018). Self-monitoring and personalized feedback based on the experiencing sampling method as a tool to 
boost depression treatment: A protocol of a pragmatic randomized controlled trial (ZELF-i). BMC Psychiatry, 
18(1), 276. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1847-z  
  



S19.3 
 
Het nut van ESM voor casusconceptualisatie bij ernstige depressie: een RCT (Therap-i) 
 
Harriëtte Riese p

1 / Lino von Klipstein 1 / Robert Schoevers 1 / Michelle Servaas 1 / Date van der Veen 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Universitair Medisch Centrum Groningen 
 
Achtergrond   
In de Therap-i studie bestuderen we de potentie van dagboekmetingen bij de psychologische behandeling van 
depressieve patiënten met complexe symptomatologie. In deze groep wordt in de behandeling voor depressie 
veelal casusconceptualisatie toegepast. Als extra tool is hiervoor de Therap-i module ontwikkeld. Het bijzondere 
van deze module is dat patiënten, samen met hun behandelaar en een onderzoeker, hun eigen 
gepersonaliseerde dagboek samenstellen. Hiermee verzamelen ze zelf systematisch gegevens over hun klachten 
en omgeving tijdens het dagelijkse leven. De verzamelde dagboekgegevens worden vervolgens verwerkt in een 
persoonlijk feedbackrapport welke gezamenlijk wordt besproken met de patiënt, behandelaar en onderzoeker. 
Dit rapport bevat voornamelijk beschrijvende figuren maar ook netwerken. De verwachting is dat klachten bij de 
patiënt snelle en langduriger verminderen doordat zowel patiënten als therapeuten hiermee beter zicht krijgen 
op klachten en welke factoren daar mogelijk invloed op hebben. 
 
Doel   
Het doel is het onderzoeken van de effectiviteit van de Therap-i module als add-on bij de reguliere 
psychologische behandeling (treatment-as-usual; TAU) van complexe depressieve symptomatologie.   
 
Methoden   
Om dit te onderzoeken is gestart met een tweearmige RCT: TAU en TAU + Therap-i module 
(www.trialregister.nl/trial/7190). TAU bestaat uit een poliklinische psychologische behandeling van depressie. 
Deelnemers zijn 100 patiënten met een depressie diagnose (18-65 jaar) die al eerder geprotocolleerde 
psychologische behandelingen voor depressie hebben doorlopen en wederom een psychologische behandeling 
ontvangen. In de Therap-i module vullen deelnemers vijf keer per dag gedurende twee maanden een 
gepersonaliseerd elektronisch dagboek in over affect, cognitie, gedrag en context. Na twee, vier en acht weken 
zelfmonitoren ontvangen de deelnemers gepersonaliseerde feedbackrapporten welke worden besproken tijdens 
een regulier behandelconsult.   
 
Resultaten   
In een proof-of-principle study (1) en pilots (n=6) met herhaalde metingen hebben we laten zien dat de Therap-i 
module kan worden toegepast bij patiënten met complexe angst- en stemmingstoornissen. De 
gepersonaliseerde kennis in klachtenprofielen werd door de behandelaar gebruikt in de gezamenlijke 
besluitvorming t.a.v. interventieselectie. In de presentatie zal aan de hand van casuïstiek worden besproken wat 
de betekenis kan zijn van de dagboekmethode en feedbackrapporten voor de diagnostiek, casusconceptualisatie 
en interventieselectie in de klinische praktijk. Hierbij zal de dynamische feedback van de Therap-i module 
worden gedemonstreerd.   
 
Conclusie   
De inzet van de dagboekmethode in de reguliere zorg maakt het visualiseren van beloop en de verbanden tussen 
de ervaren klachten en persoon specifieke factoren mogelijk. Hoewel veelbelovend staat de klinische toepassing 
nog in de kinderschoenen en moeten resultaten over de effectiviteit van de Therap-i module nog worden 
afgewacht voordat de methode geïmplementeerd kan worden in de reguliere zorg. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Kroeze R*, van der Veen DC*, Servaas MN, Bastiaansen JA, Oude Voshaar RC, Borsboom D, Ruhe HG, 
Schoevers RA, Riese H. (2017). Personalized feedback on symptom dynamics of psychopathology: A proof-of-
principle study. Journal of Person-Oriented Research. 3(1):1-10.  
  



S19.4 
 
Praktijkervaringen met de toepassing van ESM in de behandeling van bipolaire stoornis   
  
Fionneke Bos 1 / Bennard Doornbos p2 / Marieke Wichers 1 / Richard Bruggeman 1 / Lian van der Krieke 1 / Evelien 
Snippe 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Universitair Medisch Centrum Groningen 
2. GGZ Drenthe 
 
Achtergrond   
Middels dagboekmetingen (ook wel: de experience sampling methode (ESM)) kunnen patiënten hun stemming 
en (sociale) omgeving meerdere keren per dag meten. Hieruit kan persoonlijke feedback worden gegenereerd 
voor een specifieke patiënt over het beloop van de stemming en de samenhang met context en gedrag. Dit zou 
waardevolle informatie kunnen zijn voor patiënten met bipolaire stoornis, die last hebben van onverwachte en 
heftige stemmingswisselingen. 
 
Doel   
Onderzoeken hoe het gebruik van dagboekmetingen bij bipolaire stoornis de behandeling en het dagelijks leven 
van de patiënt beïnvloedt middels observaties en kwalitatieve analyse van interviews. 
 
Methoden   
Twintig bipolair type I/II patiënten vulden vier maanden lang vijf keer per dag vragen in op hun smartphone. 
Wekelijks vulden zij ook de Altman Self-Rating Scale (ASRM) en Quick Inventory for Depressive Symptomatology 
(QIDS) in. Na vier maanden besprak de behandelaar de resultaten van de dagboekmetingen met de patiënt, 
waarbij o.a. werd gekeken naar de samenhang tussen stemming en context. Na drie maanden werd de patiënt 
geïnterviewd om vast te stellen hoe dagboekmetingen en de persoonlijke feedback de behandeling en het 
dagelijks leven van de patiënt hebben beïnvloed. De transcripten van deze interviews, evenals de observaties 
van het terugkoppelingsgesprek, werden vervolgens thematisch geanalyseerd volgens de QUAGOL-methode (1). 
 
Resultaten   
Patiënten vulden gemiddeld 491 observaties (76%) per persoon in. Bijna alle patiënten rapporteerden meer 
bewustwording, nieuwe inzichten en verhoogde motivatie om leefstijlaanpassingen te doen. Wel waarschuwden 
zij voor een overmatige focus op hun klachten en stoornis. Tijdens de presentatie laten we concrete 
voorbeelden zien van hoe dagboekmetingen zijn toegepast binnen de behandeling, en doen we aanbevelingen 
voor effectieve toepassing van dagboekmetingen in de behandelpraktijk 
 
Conclusie   
Dagboekmetingen lijken een nuttige aanvulling te kunnen zijn binnen de behandeling van bipolaire stoornis. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Dierckx de Casterlé, B., Gastmans, C., Bryon, E., Denier, Y. (2012). QUAGOL: A guide for qualitative data 
analysis. International Journal of Nursing Studies, 49, 360-371.   



WORKSHOPS 
 
W18 Leefstijl ter preventie en behandeling van stemmings- en angststoornissen 
 
Rogier Hoenders w1 
 
W: Workshopleider 
 
1. Lentis, Centrum Integrale Psychiatrie 

 
Inhoud (wat)   
Er is toenemend wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van leefstijl veranderingen zoals voeding, 
beweging, relaxatie en slaap bij de behandeling en preventie van psychiatrische stoornissen (Deenik e.a., 2019; 
Hoenders e.a., 2014; 2019). Tevens lijken leefstijl veranderingen kosteneffectief (Stahl e.a., 2015; Pot e.a., 2019). 
Er is recent meer inzicht gekomen in werkingsmechanismen van leefstijl veranderingen, zoals de gut-brain-axis, 
het microbioom, neuroplasticiteit, allostatic load, eigenetica en circadiane ritmiek. Echter, op mindfulness en 
running therapy na, wordt leefstijl begeleiding nog maar mondjesmaat toegepast in de psychiatrie. Daar moet 
snel verandering in komen (Firth e.a., 2019). 
Gedragsverandering is moeilijk, zeker op de langere termijn. Bekende voorbeelden zijn jojo effecten bij pogingen 
af te vallen en de goede voornemens van 1 Januari die vaak voor het eind van de maand zijn vergeten of 
verlaten: 80% valt binnen een jaar terug in oud gedrag. Is duurzame gedragsverandering op gebied leefstijl 
überhaupt haalbaar? Wat is ervoor nodig om dit te bereiken? Hoe ziet dat er concreet uit in de GGz? 
 
Vorm (hoe)   
Deze interactieve workshop bestaat uit drie delen. Eerst wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijk 
onderzoek, richtlijnen en beleidsnotities over preventie en leefstijl. Daarna oefenen deelnemers met het 
verrichten van een leefstijl anamnese. Tenslotte wordt er in tweetallen geoefend met het induceren van 
therapeutische leefstijl veranderingen, middels de principes van gedragstherapie, motivational interviewing en 
oplossingsgericht werken aan de hand van 12 basisprincipes (Hoenders e.a., 2019). 
 
Leerdoelen   
1. Kennis nemen van recent wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit en werkingsmechanismen van 
therapeutische leefstijl veranderingen. 
2. Leren een leefstijl anamnese af te nemen. 
3. Leren hoe therapeutische leefstijl veranderingen te induceren.  
4. Leren hoe leefstijl te implementeren in het behandelaanbod. 
 
Literatuurverwijzing   
Hoenders HJR, Steffek E, Eendebak M, Castelein S (2019) Leefstijl in de GGz. In: Handboek leefstijlgeneeskunde. 
De Weijer T & De Vries M (red) Bohn Stafleu & Van Lochum (geaccepteerd) 
 
Deenik J., Tenback D.E., Tak E.C.P.M., Rutters F., Hendriksen I.J.M., van Harten P.N. (2019): Changes in physical 
and psychiatric health after a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment for inpatients with severe mental 
illness: The MULTI study I. Schizophr Res. 204 (2019) 360–367  
 
Firth J, Ward PB and Stubbs B (2019) Editorial: Lifestyle Psychiatry. Front. Psychiatry 10:597. doi: 
10.3389/fpsyt.2019.00597 
 
Stahl JE, Dossett ML, LaJoie AS, Denninger JW, Mehta DH, Goldman R, et al. (2015) Relaxation Response and 
Resiliency Training and Its Effect on Healthcare Resource Utilization. PLoS ONE 10(10): e0140212.  
 
Hoenders, H.J.R., Van der Ploeg, K., Steffek, E., Hartogs, B. (2014) Leefstijl. In: Transdiagnostische factoren: 
theorie, onderbouwing en behandeling. Heycop the Ham, B, Hulsbergen, M & Bohlmeijer E (red), Boom.    



W19 Narratieve Exposure Therapie (NET) bij PTSS door meervoudig trauma: meer dan alleen exposure! 
 
Rembrant Aarts w1 / Ruud Jongedijk w2 
 
W: Workshopleider 
 
1. GGZ Arkin 
2. ARQ nationaal psychotrauma centrum 

 
Inhoud (wat)   
Er bestaan diverse evidence based behandelmethoden voor de Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), zoals 
imaginaire exposure (IE), cognitieve gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR). Deze behandelvormen zijn sterk gericht op een of enkele specifieke traumatische gebeurtenissen. 
Vooral bij complexe patiënten met een voorgeschiedenis van meervoudig trauma zijn deze methoden niet altijd 
makkelijk toe te passen. 
Bij Narratieve Exposure Therapie (NET) worden de traumatische gebeurtenissen niet geïsoleerd, maar juist in de 
context van de levensgeschiedenis behandeld, zodat niet alleen de angst uitdooft maar daarnaast de 
traumatische herinneringen beter worden ingebed in het autobiografische geheugen. Daarnaast wordt ook 
aandacht besteed aan de positieve gebeurtenissen uit de levensgeschiedenis (1).  
Vanwege de specifieke focus op het bewerken van zowel het impliciete als het autobiografische 
geheugensysteem bij traumatische ervaringen, is NET speciaal geschikt voor patiënten waarbij sprake is van 
meervoudige en complexe traumatische ervaringen. Voorbeelden zijn herhaald seksueel trauma of 
oorlogstrauma, maar ook bijvoorbeeld EPA patiënten met PTSS (2). Doorgaans zijn het deze complexe 
traumapatiënten, die worden gezien door de psychiater. 
Het consequent en chronologisch doorwerken van de levensloop en de diverse traumatische gebeurtenissen 
helpt bij de herkenning van de onderling verbonden emotionele trauma-netwerken bij meervoudig trauma. Het 
zal het autobiografische geheugen weer herstellen, waardoor PTSS-symptomen afnemen en zal leiden tot een 
beter persoonlijk begrip van schema’s en sociale emoties die zich hebben gevormd gedurende de 
levensgeschiedenis. NET zorgt voor betekenisgeving en biedt de mogelijkheid tot getuigenis tegen 
mensenrechten schendingen. 
Dat NET een effectieve behandeling is, zowel voor PTSS als comorbide depressie wordt ondersteund door 
inmiddels 20 RCT’s (N=1032), zowel uitgevoerd in lage inkomens landen als in Westerse landen (3). Inmiddels is 
NET opgenomen in de richtlijnen van de APA (2017) (4). 
NET wordt ook bij complexe patiënten goed verdragen en is qua methodiek voor patiënten makkelijk te 
begrijpen (1). Inmiddels bestaat NET ook voor kinderen met PTSS (KIDNET) en voor daders met PTSS (FORNET). 
 
Vorm (hoe)   
In deze workshop worden de principes van NET en de praktische uitvoering op een interactieve manier 
besproken door twee ervaren NET-trainers / psychiaters, met oefeningen, video en casuïstiek.   
 
Leerdoelen   
De deelnemer is aan het einde van workshop bekend met de theoretische basis, de indicatie stelling en de 
globale praktische uitvoering van NET. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Jongedijk, R. (2014). Levensverhalen en psychotrauma. Narratieve exposure therapie in theorie en 
praktijk: Uitgeverij Boom, Amsterdam. 
2. Mauritz, M.W., Gaal, B.G.I. van, Jongedijk R.A., Nijhuis-van der Sanden, M.W.G., Schoonhoven, L., 
Goossens, P.J.J. Narrative Exposure Therapy for Posttraumatic Stress Disorder associated with repeated 
interpersonal trauma in patients with Severe Mental Illness: a mixed methods convergent design study. 
European Journal of Psychotraumatology. DOI: 10.3402/ejpt.v7.32473 
3. Robjant, K., Fazel, M. (2010). The emerging evidence for Narrative Exposure Therapy: a review. Clinical 
Psychology Review; 30(8):1030-1039. 
4. American Psychological Association (2017). Clinical Practice Guideline for the Treatment of 
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults. https://www.apa.org/ptsd-guideline/ptsd.pdf 
  

https://www.apa.org/ptsd-guideline/ptsd.pdf


W20 Bijzondere ervaringen tijdens psychotherapeutische behandeling 
 
Harold van Megen w1 / Piet Verhagen w1  
 
W: Workshopleider 
 
1. GGz Centraal 
 
Inhoud (wat)   
Bij precisie psychiatrie past het gedetailleerd bespreken van casuïstiek. Dergelijke besprekingen tijdens 
congressen of in de wetenschappelijke literatuur zijn zeldzaam. Doorgaans beperkt men zich tot vignetten die 
iets moeten illustreren. Een voorbeeld van hoe ons zo’n bespreking voor ogen staat is te vinden in het artikel van 
Lomax et al. (2011). De psychotherapeut bespreekt een therapiefragment, en twee deskundigen 
becommentariëren de specifieke aandachtspunten die zich aandienen (in dat geval een spiritueel thema). Het is 
een aparte kunst, die we graag weer uit de kast halen. 
Van Megen presenteert gedetailleerd een casus uit zijn psychotherapiepraktijk, waarbij ook een 
gespreksfragment met de patiënt getoond zal worden. Daarin is een bijzondere, al dan niet religieuze ervaring, 
aan de orde, die nogal bepalend is voor het verdere beloop van de therapie; zo verdwijnt de suïcidaliteit acuut 
en komt de depressie in remissie.  
Verhagen becommentarieert dit specifieke aspect vanuit diverse gezichtspunten, niet alleen vanuit 
psychotherapeutisch optiek maar ook vanuit godsdienstpsychologisch en existentieel perspectief. In de 
literatuur zijn dit soort momenten bekend vanwege hun transformatieve kracht (Wilt et al. 2019). 
 
Vorm (hoe)   
- gestart wordt met een casuïstiekbespreking, gevolgd door een gespreksfragment (mogelijk live) met de patiënt.  
- de casuïstiek wordt vanuit diverse invalshoeken van commentaar voorzien. 
- vervolgens is er alle gelegenheid voor reflectie en discussie. 
 
Leerdoelen   
de deelnemers leren: 
- hoe een casus gepresenteerd kan worden. 
- het belang van interdisciplinariteit voor het begrijpen van casuïstiek, in het bijzonder van bijzondere ervaringen 
die zich tijdens psychotherapeutische behandeling voor kunnen doen.  
- hoe bijzondere ervaringen kunnen bijdragen aan herstel. 
 
Literatuurverwijzing   
Lomax, J.W., Kripal, J.J., & Pargament, K.I. (2011). Perspectives on “sacred moments” in psychotherapy. 
American Journal of Psychiatry, 168, 12-18. 
Wilt, J.A., Pargament, K.I., & Exline, K.P. (2019). The transformative power of the sacred: Social, personality, and 
religious/spiritual antecedents and consequents of sacred moments during a religious/spiritual struggle. 
Psychology of Religion and Spirituality, 11, 233-246.  



W21 Opleidingsplan - Werken met EPA’s en bekwaam verklaren 
 
Esther van Elswijk w / Rinke van den Brink w 

 
W: Workshopleider 
  



W22 Psychiatrie in de media 
 
Laura van Groenendael w1 / Rinke van den Brink w2 / Eline van Lent 3 / Ellemieke van der Horst 3 
 
W: Workshopleider 
 
1. Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, Arkin 
2. NOS 
3. Arkin 
 
Inhoud (wat)   
Over psychiatrie, in de breedste zin van het woord, is dagelijks wel iets terug te vinden in het nieuws. De  
“verwarde personen”  zijn niet weg te slaan uit de media, zonder dat duidelijk is welke lading dit begrip dekt. 
Minister Bruins laat zich bagatelliserend en met totaal gebrek aan invoelingsvermogen uit over depressie onder 
jongeren en wordt terecht overladen met kritiek. Psychiatrische patiënten die in de sociale huursector voor 
onaanvaardbare overlast zorgen. Patiënten die ontsnappen uit (TBS)-klinieken, soms met een dodelijke afloop 
voor anderen. Een volop geprezen Nederlandse film over een TBS-patiënt die in de kliniek een verhouding krijgt 
met zijn therapeut. Het is slechts een greep uit onderwerpen die recent voorbij zijn gekomen. Lang niet altijd 
wordt de patiënt accuraat geportretteerd, de visie van de specialist goed vertolkt.  
Gebrek aan ziekte-besef of -inzicht is inherent aan onze patiëntenpopulatie en die neemt daardoor een 
uitzonderingspositie in. De vertrouwensrelatie staat daarmee per definitie onder druk. Dit is in het 
maatschappelijk debat vaak onzichtbaar. We doen ons werk zorgvuldig, maken afwegingen en handelen binnen 
de kaders die de wet ons biedt. We zijn als psychiaters uiterst voorzichtig  in het geven van informatie. Enerzijds 
door zorgvuldigheid en de beperkingen opgelegd door ons beroepsgeheim. Anderzijds speelt angst te veel te 
zeggen of verkeerd te worden geïnterpreteerd mee.  
Als psychiaters voelen we ons aangesproken als onze patiënten of wijzelf onjuist worden neergezet. Openheid 
en transparantiekunnen bijdragen aan het creëren van begrip en actiebereidheid en  helpen stigma te 
doorbreken.  Stigmatisering is een factor in victimisatie van onze patiënten en daarmee het in stand houden van 
isolatie, demoralisatie, hopeloosheid. De gevolgen hiervan zijn voor ons als beroepsbeoefenaars en voor onze 
patiënt voelbaar. Een minister die geen idee heeft van de lijdensdruk die psychiatrische stoornissen veroorzaken 
bij patiënten en hun naasten, zal niet snel de noodzaak ervaren een lans te breken voor destigmatisering van 
psychiatrische patiënten noch er geld voor vrij maken. Weten wát je te zeggen hebt, hoe je dat naar buiten kunt 
brengen, kan een verschil maken in de beleving van de ziekte door de patiënt, zijn omgeving en de maatschappij. 
Het kan patiënten en hun naasten helpen te emanciperen. 
Deze workshop beoogt een aantal handgrepen te geven: Hoe ga je om met media aandacht bij calamiteiten, 
maar ook hoe breng je nieuwe ontwikkelingen in je vak en goede ideeën over het voetlicht. Deze workshop is 
bedoeld om met experts uit het journalistieke veld, aan de hand van eigen casuïstiek te kijken hoe je een 
adequate manier kunt vinden om met media-aandacht om te gaan en ook op te zoeken. Hierbij  wordt niet 
voorbijgegaan aan  de beperkingen die ons beroepsgeheim ons opleggen. 
 
Vorm (hoe)   
Deel 1: In de introductie zal Rinke van den Brink, NOS verslaggever gezondheidszorg, die onlangs zelf een 
psychose doormaakte, het journalistieke perspectief op verschillende media-optredens van psychiaters 
weergeven. Hierbij worden voorbeelden van goede of minder goede verslaggeving over onderwerpen 
gerelateerd aan de psychiatrie gebruikt. Daarnaast zal Ellemieke van der Horst, persvoorlichter van Arkin, een 
introductie geven in hoe je een gesprek met een journalist goed voorbereidt en welke vuistregels gelden. ‘Hoe 
ga je om met journalisten en creëer je ruimte voor jouw verhaal’. Laura van Groenendael, psychiater en Eline 
van Lent AIOS, zullen onderbouwen waarom psychiaters juist een rol hebben in het emanciperen van hun 
patiënten en de publieke opinie. Ook zullen de verschillende richtlijnen met betrekking tot het beroepsgeheim 
aan bod komen.  
Deel 2: Aan de hand van eigen casuïstiek, zal in kleinere groepen een interview of een media-optreden worden 
voorbereid. Dit zal in een rollenspel worden uitgevoerd en plenair worden bediscussieerd en nabesproken. 
 
  



Leerdoelen   
Vergroten van kennis van de werking van media in de gezondheidszorg 
Opdoen van vaardigheden in het formuleren van een mediastrategie en in het voorbereiden van een interview.  
Leren aan de hand van voorbeelden van mediaoptredens van GGZ-professionals en van verslaggeving over aan 
de psychiatrie gerelateerde onderwerpen 
Angst voor media/ journalisten verkleinen en leren zien waar mogelijkheden liggen om bij te dragen aan de 
maatschappelijke kijk op psychiatrische stoornissen en het emanciperen van onze patiënten. 
 
Literatuurverwijzing   
Position Paper ‘Verwarde Personen’, NVvP (2016). 
Verwarde personen’  of ‘mensen met een acute zorgnood’?, Trimbos Instituut Factsheet (2016). 
Psychiatrische patiënten zijn vaker slachtoffer dan dader van geweld; NWO (2012). 
Mental disorders and the risk of adult violent and psychological victimisation: a prospective, population-based 
study, C. Christ et al., Cambridge University Press (2018). 
Geweld tegen psychiatrische patiënten in Nederland. De Vries et al., MGV, 66:8-19 (2011). 
Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden, KNMG, NVvP (2014). 
Handreiking beroepsgeheim & conflict van plichten, NVvP (2013).  
Beroepscode voor psychiaters, NVvP (2010). 
Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens, KNMG (2010) 
  



W23 Ketaminebehandeling voor therapieresistente depressie; maatwerk voor de individuele patiënt 
 
Jeanine Kamphuis w1,2 / Jolien Veraart w1,3 / Sanne Smith-Apeldoorn 1 / Maurice Vischjager 1 / Robert Schoevers 1 
 
W: Workshopleider 
 
1. Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen 
2. Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen, GGZ Drenthe 
3. PsyQ, Parnassia Groep, Den Haag 
 
Inhoud (wat)   
Succesvolle behandeling van de depressieve stoornis vormt een uitdaging voor de hedendaagse psychiatrie. Bij 
ongeveer 30% van de patiënten blijken meerdere verschillende soorten antidepressiva niet of onvoldoende 
werkzaam te zijn, wat bekend staat als de therapieresistente depressie (TRD). Voor deze patiënten is 
behandeling met het anestheticum ketamine mogelijk een uitkomst. Ketamine is een N-methyl-D-aspartaat 
(NMDA) receptor antagonist, die aangrijpt op de glutamaterge neurotransmissie in het brein. Onderzoek toont 
inderdaad aan dat toediening van intraveneuze ketamine bij patiënten met een depressie snel en aanzienlijk 
effectief is, ook bij patiënten met een therapieresistente depressie (Han 2016; Kishimoto 2016). Echter is dit 
effect van korte duur, is intraveneuze behandeling invasief, en kan de behandeling gepaard gaan met vervelende 
(psychomimetische) bijwerkingen. Sinds 2 jaar wordt in het Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, Groningen, 
behandeling met orale ketamine off-label aangeboden in het kader van ‘compassionate use’ voor een beperkt 
aantal TRD patiënten. Zij krijgen tweemaal per week een esketaminedrank (apothekersbereiding op basis van 
generieke infusievloeistof). Gedurende 6 weken worden patiënten ingesteld op de voor hen optimale dosering. 
Het effect wordt nauwkeurig gemonitord. Bij goede respons, is er na 6 weken de mogelijkheid thuis door te gaan 
met de behandeling. De eerste resultaten van de groep die hiermee behandeld is laten zien dat ongeveer 50% 
van de patiënten met TRD hier op reageert (nog niet gepubliceerd). De behandeling wordt inmiddels ook 
aangeboden bij Parnassia in Den Haag en Propersona Nijmegen.Bij voortgaand gebruik van orale ketamine is 
nauwkeurige monitoring van het effect en de bijwerkingen van essentieel belang, omdat dit nog een 
experimenteel, innovatief karakter heeft en lange termijn bijwerkingen onbekend zijn.Een landelijke richtlijn 
voor het off-label gebruik van orale ketamine is gewenst en stappen daartoe worden ondernomen. De status 
daarvan zal in de workshop eveneens gedeeld worden. 
 
Vorm (hoe)   
Naast het delen van achtergrondinformatie met betrekking tot ketamine als antidepressivum wordt het protocol 
van de 6-weekse behandeling met off-label orale esketamine besproken, inclusief de monitoring bij ambulante 
voortzetting van de behandeling. Patiëntervaringen, evenals tot nu toe behaalde resultaten, worden ook 
uitgebreid gedeeld. Deelnemers kunnen indien gewenst casuistiek inbrengen. 
 
Leerdoelen 
Na het volgen van deze workshop:- Weet u welke depressieve patiënten mogelijk in aanmerking komen voor off-
label behandeling met orale esketamine.- Weet u hoe u patiënten voor deze behandeling kunt verwijzen.-
 Weet u hoe de 6-weekse behandeling met orale esketamine er uit ziet.- Bent u voldoende 
geïnformeerd om een behandeling met orale esketamine ambulant voort te zetten nadat de patiënt is ingesteld 
bij een van de drie studiecentra. 
 
Literatuurverwijzing   
Han Y, Chen J, Zou D, et al. Efficacy of ketamine in the rapid treatment of major depressive disorder: a meta-
analysis of randomised, double-blind, placebo-controlled studies. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:2859-
67.Kishimoto T, Chawla JM, Hagi K, et al. Single-dose infusion ketamine and non-ketamine N-methyl-D-aspartate 
receptor antagonist for unipolar and bipolar depression: a meta-analysis of efficacy, safety and time trajectories. 
Psychol Med 2016;46(7):1459-72.Smith-Apeldoorn SY, Veraart JKE. Ketamine als antidepressivum. Psyfar 
2018;4:10-7.Smith-Apeldoorn SY, Veraart JKE, Schoevers RA. Offlabelbehandeling met ketamine voor 
therapieresistente depressie: mogelijkheden en knelpunten. Tijdschrift voor Psychiatrie 2019;61:516-8.   



W24 Autonomie, verwaarlozing of gewogen risico? Dilemma’s tijdens herstelgericht triadisch werken bij mensen 
met ernstige psychische aandoeningen 
 
Thijs Burger w1,2 / Mariken de Koning w1 
 
W: Workshopleider 
 
1. Arkin 
2. Amsterdam UMC - AMC 
 
Inhoud (wat)   
Het begrip herstel wordt steeds belangrijker in de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening 
(EPA). Herstel (ook: “persoonlijk herstel”) wordt gedefinieerd als een zeer persoonlijk en uniek proces volgend 
op het krijgen van een ernstige psychische aandoening (Anthony, 1993), maar het is zelden een reis die alleen 
wordt ondernomen. Naasten en zorgprofessionals hebben vaak positieve en/of negatieve invloed op herstel. Het 
betrekken van naasten in het zorgproces is een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met een 
ernstige psychische aandoening. Dit levert ook uitdagingen op. In de samenwerking tussen de persoon met 
psychische aandoening, naasten en behandelaren (de “triade”) kunnen herstelbehoeften van de persoon met de 
psychische aandoening, de wensen van naasten en medisch-psychiatrische zienswijzen botsen (Landeweer e.a., 
2017). Bij iedere complexe casus waarin klinische dilemma’s een rol spelen bestaan er meerdere perspectieven 
op de situatie, die soms ver uit elkaar liggen. Als behandelaar zit je in meer of mindere mate gevangen in je eigen 
perspectief, waarin wensen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden/randvoorwaarden kunnen conflicteren. 
Datzelfde geldt voor de andere partijen in de triade. Het onderscheiden en erkennen van de verschillende 
perspectieven  kan bijdragen aan het verhelderen van dilemma’s en aan het creëren van verbinding binnen de 
triade in complexe situaties. 
 
Vorm (hoe)   
De workshop bestaat uit drie delen:1) Theorie: korte inleiding over het herstelgedachtengoed en het 
betrekken van familie2) Twee casus + videofragmenten met stellingen waarover plenaire discussie wordt 
gevoerd3) Deelnemers worden verdeeld in subgroepjes voor een rollenspel. Deelnemers krijgen een rol 
toebedeeld uit een modelcasus met daarin een triadisch dilemma. In het rollenspel worden de verschillende 
perspectieven binnen de triade uitgewerkt waarbij het doel is naar elkaar te luisteren en door te vragen. 
 
Leerdoelen 
- onderscheiden van de verschillende perspectieven die cliënten met ernstige psychische aandoeningen, hun 
naasten en hun behandelaren kunnen hebben tijdens herstel   
- dilemma's bespreken die ontstaan wanneer de perspectieven van cliënten, naasten en behandelaren op (wat 
er nodig is voor) herstel verschillen  
- je identificeren met de verschillende perspectieven  
- anderen uitnodigen om zich in te leven in jouw perspectief, waarbij waarheidsvinding achterwege blijft 
 
Literatuurverwijzing   
- Anthony, WA (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in 
the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16:11-23.- Landeweer E, Molewijk B, Hem MH, Pedersen R 
(2017). Worlds apart? A scoping review addressing different stakeholder perspectives on barriers to family 
involvement in the care for persons with severe mental illness. BMC Health Serv. Res; 17:349. doi: 
10.1186/s12913-017-2213-4. 
  



W25 Intervisie volgens de Balint-methode 
 
Jan van Trier w,1 / Moniek Thunnissen w2 
 
W: Workshopleider 
 
1. St Antoniusziekenhuis Utrecht 
2. zzp te Bergen op Zoom 
 
Inhoud (wat)   
De Balint-methode wordt al meer dan vijftig jaar door huisartsen gebruikt als methode voor intervisie. De 
methode is genoemd naar de Hongaarse psychiater Balint. Veel psychiaters hebben er reeds ervaring mee 
omdat zij groepen huisartsen begeleiden met deze gefaseerde methode. De methode leent zich echter ook voor 
intervisie bij psychiaters. Met de opleidingseisen volgens het competentiemodel kunnen aios ook profiteren van 
deze intervisiemethode.  
In de workshop komt aan bod hoe de Balint-methode kan worden gebruikt als een begeleide groepsintervisie, 
waarin op een systematische wijze wordt gereflecteerd op persoonlijke praktijkervaringen met de patiënt. De 
methode richt zich op de communicatie tussen arts en patiënt; inzicht vergroten in eigen mogelijkheden en 
beperkingen; beter omgaan met emotionele reacties die patiënten oproepen; overdrachtsfenomenen 
herkennen en bewust worden van tegenoverdrachtsaspecten.  
Het voordeel van groepsintervisie is dat men kan leren van elkaar. De structuur en de fases volgens de Balint-
methode zorgen voor veiligheid en vertrouwen. De psychiaters of psychotherapeuten die de groep leiden, 
dienen vertrouwd te zijn met principes van groepsdynamiek en supervisie. 
 
Vorm (hoe)   
Na een korte inleiding over de Balint-methode zullen de deelnemers ervaring kunnen opdoen met de methode. 
Een deelnemer presenteert een casus en deze wordt volgens de Balint-methode in de groep besproken. Na 
afloop bespreken we de waarde voor psychiaters en voor aios met betrekking tot de eerder genoemde 
competenties.   
 
Leerdoelen 
- Psychiaters leren hoe zij intervisiegroepen kunnen begeleiden volgens de Balint-methode.  
- Zij leren aandacht te schenken aan met name de communicatie tussen arts en patiёnten.  
 
Doel van de Balint-methode is dat artsen beter in staat zijn professioneel te handelen. De methode biedt 
specifieke aandacht voor de competenties communicatie, samenwerken, maatschappelijk handelen en 
professionaliteit. 
 
Literatuurverwijzing   
1. J. van Trier. Balint-groepen. Groepen maart 2010, 23-29.  
www.balint.nl    



W26 Psychotherapie bij Lesbische, Homo, Biseksuele en Transgender (LHBT) patiënten 
 
Ben Ruesink w1,2 / Cobie Groenendijk w3,2 / Hugo Konz 4 

 
W: Workshopleider 
 
1. Praktijk Ruesink 
2. NVvP Platform LHBT & Psychiatrie 
3. Praktijk Mentalmente 
4. Parnassia Groep 
 
Inhoud (wat)   
Patient kenmerken, psychische problemen en de hulpvraag bij LHBT patienten verschillen van die bij 
heteroseksuele patienten. Opleiding, training en de praktijk van de ggz is niet altijd sensitief voor de specifieke 
noden van LHBT'ers. De workshop wil bijdragen aan het vergroten van die sensitiviteit door het bespreken van 
specifieke thema's in psychotherapie bij LHBT patienten: coming out, (geinternaliseerde) homofobie, transfobie, 
het belang van sociale steun, de identiteitsontwikkeling en zelfonthulling van de seksuele identiteit van de 
therapeut. We bespreken de 'Position Statement of the World Psychiatric Association on Gender Identity and 
Same Sex Orientation' en kenmerken van affirmatieve psychotherapie. 
 
Vorm (hoe)   
Na een tweetal powerpoint presentaties van Cobie Groenendijk en Ben Ruesink over klinische thema's in 
psychotherapie bij LHBT-patienten zijn collega psychiaters en met name ook de psychiaters in opleiding van 
harte uitgenodigd om casuisitek uit de psychiatrisch-psychotherapeutische praktijk in een open sfeer en op 
interactieve wijze in te brengen ter bespreking. 
 
Leerdoelen 
Kennis nemen van en inzicht verwerven in het hedendaagse psychoanalytische perspectief op gender- en 
seksuele diversiteit. Deelnemers leren over de (on)zin van theorievorming als het gaat om 'oorzaken' van 
homoseksualiteit, over dissociatie als fenomeen waarmee je je homoseksuele identiteit verborgen houdt, over 
specifieke ontwikkelingsopgaven voor LHBT jongeren, over de specifieke aspecten van psychotherapie voor LHBT 
en over de controverse als het gaat om het al dan niet onthullen van je ( seksuele) identiteit als therapeut. 
 
Literatuurverwijzing   
'The LGBT Casebook': Levounis,P.;Drescher,J & Barber,M.E, eds. (2012). The LGBT Casebook. Washington, DC: 
American Psychiatric Publishing.http://www.appi.org http://www.nbninternational.com 
  

http://www.nbninternational.com/


DISCUSSIEGROEPEN 
 
D10 WaaROM? en hoe? Routine Outcome Measurement anno 2020 
 
Ralph Kupka p1,2,3,4 / Niels Mulder p5,6 / Stynke Castelein p7,8 / Dominique Vijverberg P

4 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. GGZinGeest 
2. Amsterdam UMC 
3. Altrecht 
4. Akwa GGZ 
5. Parnassia 
6. Erasmus MC 
7. Lentis 
8. Rijksuniversiteit Groningen 
 
Inhoud (wat)   
Routine Outcome Measurement (ROM) roept anno 2020 nog steeds gemengde gevoelens op. Enerzijds is er 
behoefte aan een manier om de uitkomsten van individuele behandelingen zo goed mogelijk zichtbaar te maken: 
profiteert de patiënt van de zorg die wij bieden, en waar blijkt dat uit? Moeten we de behandeling aanpassen? 
Anderzijds was ROM voor velen verworden tot een bureaucratisch fenomeen dat vooral diende om de 
zorgverzekeraar te infomeren over...wat eigenlijk? Sinds 2019 is de alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ) 
samen met het brede GGZ-veld actief om inhoud en proces van ROM opnieuw in te richten zodat het weer 
betekenis krijgt voor de patiënt en zijn behandelaar, en behandelaars kunnen leren van elkaar. Toch blijven de 
meningen over waarom en hoe verdeeld. Waarom zouden we onze zorg zichtbaar willen maken in maat en 
getal? Welke instrumenten zijn bruikbaar om de verschillende domeinen van herstel te evalueren? En welke 
domeinen zijn dat dan? Hoe kunnen we de bureaucratische last daarvan beperken? Tijd voor discussie onder 
gedreven vakgenoten. 
 
Vorm (hoe)   
Een viertal korte inleidingen, gevolgd door stellingen en discussie. 
 
Leerdoelen   
1. inzicht verwerven in de stand van zaken m.b.t. de landelijke doorontwikkeling van ROM gecoördineerd door 
Akwa GGZ; 
2. bijdragen aan de discussie over het gericht toepassen van gevalideerde meetinstrumenten; 
3. meedenken over de implementatie van ROM nieuwe stijl in de dagelijkse praktijk. 
 
Literatuurverwijzing   
Tiemens BG, Sonsbeek M van. ROM als tomtom: als routine outcome monitoring echt routine zou zijn. Tijdschrift 
voor Psychiatrie 2017; 59: 489-493  
  



D11 Doelgerichte intensieve crisiszorg voor adolescenten met therapieresistente internaliserende problematiek 
 
Pierre Herpers p1 / Anne Pelzer p2 / Jeroen Steenmeijer p3 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Karakter 
2. Herlaarhof 
3. De Bascule 
 
Inhoud (wat)   
Om doelgerichte en gepersonaliseerde psychiatrische zorg te bieden aan jongeren in acute psychiatrische crisis 
wordt, in navolging van de psychiatrische zorg voor volwassenen, intensieve klinische crisiszorg toenemend 
omgevormd naar high & intensive care (HIC) Jeugdafdelingen in combinatie met intensive home treatment voor 
jongeren (IHT Jeugd). In het bijzonder is er aandacht voor de groep met ernstige therapieresistente 
internaliserende problematiek. Centrale vragen in dit proces zijn ‘waarom?’, ‘hoe?’, en ‘wat?‘. Daarnaast zijn er 
verschillen in de zorg voor adolescenten ten opzichte van volwassenen waarmee in het zorgaanbod rekening 
gehouden moet worden. 
Doel van deze workshop is om kennis te delen m.b.t. de transitie van ‘care as usual’ naar HIC en IHT voor 
jongeren. Om doelgerichte en gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden is het belangrijk om een gezamenlijk 
gedragen visie op de aanwezige problematiek te hebben. Tegelijkertijd bieden het HIC- en IHT-model ook ruimte 
voor lokale verschillen. Tijdens deze workshop zal hieraan aandacht besteed worden middels voorbeelden. 
 
Vorm (hoe)   
In deze discussiegroep zullen in korte presentaties aandacht besteed worden aan (1) de basisprincipes van HIC 
en IHT, (2) de onderliggende behandelvisie, (3) regionale verschillen met voorbeelden uit de regio’s Vught, 
Amsterdam en Nijmegen. Vervolgens is er ruimte voor verdere verdieping middels discussie. 
 
Leerdoelen   
Deelnemers hebben meer zicht op de visie achter de ontwikkeling van HIC Jeugd en IHT Jeugd. 
 
Deelnemers hebben meer zicht op belangrijke ingrediënten van het zorgaanbod om HIC Jeugd en IHT Jeugd 
doelgerichter en gepersonaliseerd te kunnen vormgegeven. 
 
Literatuurverwijzing   
Erkelens, P. A., Herpers, P. C. M., Steenmeijer, J., De Vos-van Delft, N. C., Waas, J. A., & Witte, C. (2017). High & 
Intensive Care voor Jongeren: Visie- en ervaringsdocument. Utrecht: Expertisenetwerk Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie. 
 
Herpers, P. C. M., Neumann, J. E. C., & Staal, W. G. (2019). Suïcidaliteit bij adolescenten in het kader van 
therapieresistente internaliserende problematiek: op zoek naar een nieuw perspectief aan de hand van een 
transdiagnostisch ontwikkelingsmodel. Tijdschr Psychiatr (Geaccepteerd voor publicatie). 
 
Muskens, J. B., Herpers, P. C., van Velthuysen, M., van Deurzen, P., Lahuis, B. E., & van der Gaag, R. J. (2015). 
Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis: behandel ouders mee bij ‘psychiatrische’ adolescenten 
[Intensive home treatment of adolescents in crisis: treat the parents along with 'psychiatric' adolescents]. Ned 
Tijdschr Geneeskd, 159, A8280. 
 
Prinsen, E., van Wel, B., Mulder, N., & de Koning, N. (2016). Handboek IHT: intensive home treatment. Utrecht: 
De Tijdstroom Uitgeverij. 
 
Van Mierlo, T., Bovenberg, F., Voskes, Y., & Mulder, N. (2013). Werkboek HIC: high en intensive care in de 
psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij. 
  



D12 Precisie verslavingspsychiatrie in Vlaanderen en Nederland 
 
Peter Joosten p1 / Albert Batalla p2 / Arne Nilis p / Jill Hermans p1 / Paul Höppener p3 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, België  
2. UMC Utrecht 
3. Reinier van Arkel Groep 
 
Inhoud (wat)   
De zorg voor patiënten met verslavingsproblemen verandert. De toenemende aandacht voor 
herstelondersteunende zorg daagt ons uit tot een meer gepersonaliseerde “zorg op maat” waar de zorgvrager 
de eigen regie in handen krijgt. Anderzijds zien we een spanningsveld tussen het hersteldenken en het medisch-
psychiatrische model. Ook verslavingszorg moet in toenemende mate ambulant en diagnostiek beperkt zich tot 
het langslopen van de criteria van de DSM-5. In Vlaanderen en Nederland lopen deze ontwikkelingen niet 
parallel. Zowel in Vlaanderen als in Nederland wint de herstelgedachte aan terrein en worden in toenemende 
mate ervaringsdeskundigen ingezet. In Vlaanderen lijkt de tegenstelling tussen herstelgericht werken en het 
medisch model sterker naar voren te komen dan in Nederland. Welke rol spelen de patiëntenvereniging en de 
beroepsvereniging hierin? Wordt deze beweging in de praktijk vertaalt naar een betere zorg op maat? 
In Nederland heeft de ambulantisering haar eindpunt nog niet bereikt, maar zijn de gevolgen voelbaar: beperkte 
opname capaciteit, waardoor langere wachttijd voor opname en plaatsgebrek in crisissituaties en toename van 
verward gedrag in de samenleving. In Vlaanderen richt men zich op vermaatschappelijking hetgeen leidt tot 
regionale verkokering van zorg. Tevens is het sluiten van beddencapaciteit daarbij sneller gegaan dan de 
investeringen in ambulante zorg. Wat kunnen we van elkaars zorgsystemen leren? En leidt ambulantisering tot 
een sterkere “precisieverslavingszorg” door een betere aansluiting op de vraag of is de slinger te ver 
doorgeschoten? 
Waar in Vlaanderen de DSM-IV en DSM-5 beide door elkaar worden gebruikt voor zowel declaratie doeleinden 
als klinische diagnostiek, wordt in Nederland op klinisch niveau vooral de DSM-5 gebruikt maar vindt declaratie 
plaats op basis van DSM-IV. In België heeft de hoge gezondheidsraad bovendien geadviseerd om psychiatrische 
diagnostiek volgens DSM af te schaffen. De beroepsvereniging verzet zich hiertegen.  
Bovenstaande ontwikkelingen worden veelal gestuurd door culturele en politieke ontwikkelingen, en mogelijk 
ook door verschillen in visie vanuit patiëntenorganisaties, professionals en beleidsmakers. Is dit 
classificatiesysteem nodig om zorg op maat te kunnen leveren of belemmert juist dit proces? Zijn er verstandiger 
alternatieven of is de DSM onmisbaar op dit moment? 
 
Vorm (hoe)   
In deze discussiegroep gaan steeds een Vlaamse en Nederlandse collega met elkaar en met de zaal in debat over 
een van de genoemde thema’s (herstelgericht werken, ambulantisering en diagnostiek). Hierbij zal steeds een 
koppel (psychiaters, bestuurders en ervaringsdeskundigen) het onderwerp kort belichten vanuit Vlaams en 
Nederlands perspectief, waarna aan de hand van stellingen hierover met het publiek wordt gediscussieerd.   
 
Leerdoelen   
-Inzicht verkrijgen in verschillende gezichtspunten ten aanzien van herstelgericht werken, ambulantisering en 
diagnostiek. 
-Verkennen van verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de organisatie van de verslavingspsychiatrie. 
-Uitwisseling van standpunten hoe precisie verslavingspsychiatrie in de Lage Landen geïmplementeerd kan 
worden. 
 
Literatuurverwijzing   
-De kosteneffectiviteit van interventies gericht op verslaving aan alcohol en middelen: Een review van de 
literatuur. AWM Suijkerbuijk, PF van Gils 
GA de Wit, RIVM 2014 
-Vlaamse conceptnota verslavingszorg. Vlaamse regering 2016  



D13 (On)betrouwbaar onderzoek in de psychiatrie; hoe maken we wetenschappelijk onderzoek betrouwbaarder 
en geloofwaardiger? 
 
Joeri Tijdink p1 / Jurjen Luykx p2 / Roel Mocking p3 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. AmsterdamUMC/ VU Univerisiteit 
2. UMC Utrecht 
3. Amsterdam UMC, locatie AMC 
 
Inhoud (wat)   
Er is veel kritiek op de wetenschappelijke en biologische benadering in de psychiatrie. Onderzoeksresultaten 
zouden niet betrouwbaar zijn en er zijn de afgelopen jaren geen grote ontdekkingen gedaan die de dagelijkse 
psychiatrische praktijk wezenlijk hebben veranderd. Bovendien is er een negatief sentiment naar de 
farmaceutische industrie van psychofarmaca, zowel in de media maar ook binnen onze beroepsgroep. Dit heeft 
ertoe geleid dat meerdere psychiaters uiterst kritisch en wantrouwend staan tegenover wetenschappelijke 
bevindingen.  
Aan de andere kant wordt wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie als een van de belangrijkste pijlers van 
onze behandelingen gezien, ook loopt het Nederlands onderzoek afkomstig uit onze klinieken internationaal 
voorop. 
De vraag is in hoeverre de kritiek op wetenschap in de psychiatrie terecht is. Denk maar aan onze beperkingen 
van het classificatiesysteem voor wetenschappelijk onderzoek, en de beperkte effectiviteit van onze 
medicamenteuze behandelingen. Toch lijkt wetenschappelijk onderzoek de weg naar meer kennis over ons 
brein, over onze ziektes en over succesvolle behandelingen.  
In deze discussiegroep spreken we over verschillende tekortkomingen van wetenschap in de psychiatrie en 
discussiëren we hoe we wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie betrouwbaarder en geloofwaardiger 
kunnen maken . Daarbij wordt discussie gestimuleerd tussen wetenschappers, wetenschapspessimisten, 
reductionisten en andere sceptici die het vertrouwen in de wetenschap zijn verloren. 
 
Vorm (hoe)   
Aan de hand van 4 korte presentaties worden veelvoorkomende tekortkomingen in wetenschappelijk onderzoek 
besproken. Deze presentaties worden gebaseerd op gepubliceerd werk van o.a. de sprekers waarbij deze 
denkfouten/tekortkomingen worden bestudeerd. Na deze presentaties vindt er een uitgebreide discussie met de 
zaal plaats om te bespreken hoe deze denkfouten/tekortkomingen in toekomstig onderzoek kunnen worden 
gereduceerd en hoe wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie betrouwbaarder kan worden. 
 
Leerdoelen   
Na de discussiegroep hebben de deelnemers: 
- Meer kennis over veelvoorkomende vormen van bias/vertekening in psychiatrisch wetenschappelijk 
onderzoek wat de betrouwbaarheid van dit onderzoek schaadt 
- Meer inzicht over hoe wetenschappelijk onderzoek betrouwbaarder kan worden gemaakt 
- Kennis over welke soorten van wetenschappelijk wangedrag het meest schadelijk zijn voor de 
betrouwbaarheid van psychiatrisch wetenschappelijk onderzoek 
- Kennis gemaakt met belangrijke begrippen als outcome reporting bias, publicationbias, de spin in de 
media en potentiële conflict of interests 
- Meer handvaten om zich te wapenen tegen een reductionistische visie op wetenschap in de psychiatrie 
- De argumenten leren kennen van de sceptici over het belang van wetenschap in de psychiatrie 
 
  



Literatuurverwijzing   
- Funding disclosure and Positive outcome bias: 

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0405-7#article-info 
- Disclosure slides: https://bmjopen.bmj.com/content/8/11/e023534.info 
- Potential spin in Abstracts: https://www.bmj.com/content/351/bmj.h6467 
- Disclosure in nutrition research: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2666008 
- Reform of nutrition research: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2698337 
- Undisclosed recruitment practices in nutrition research: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30591065  
  



CLINICAL CASES 
 
C1 CLINICAL CASES BLOK 1 
 
C1.1 Sprong van hoogte bij patiënte met MS  
 
Joeri Zoon p1 / Annette Boenink 1 / Hansje Heller 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
   
1. Amsterdam UMC, locatie VUmc 
 
Achtergrond 
Naar schatting 1.6 miljoen mensen ter wereld heeft de diagnose MS. (1) De prevalentie van psychose bij mensen 
met MS is ongeveer 4.3% (95% CI: 0%–10.3%)(2). In de algemene bevolking in Nederland wordt dit geschat op 2-
3 % (3) 
 
Leerdoelen  
- Kennis over epidemiologie en kenmerken van psychose door MS  
- Handvatten voor vaststellen van een ‘psychotische stoornis door een somatische aandoening’ aan de hand van 
een klinische casus  
- het integreren van somatische, psychiatrische en sociale factoren bij het stellen van een psychiatrische 
diagnose  
 
Casus  
Een 41 jarige patiënte werd opgenomen met multipele fracturen en traumatische myelopathie C4-C5 na een 
sprong van hoogte. Patiënte was sinds 20 jaar bekend  met multipele sclerose. De psychiatrische 
voorgeschiedenis was blanco.  Vijf weken voorafgaand aan de sprong ontwikkelde patiënte toenemende 
paranoïde en betrekkingswanen. Zij dacht dat er een chip in haar hoofd was geplaatst en dat haar mail en 
telefoon waren gehackt. Zelf zei patiënt zich niet meer te herinneren waarom ze gesprongen was, maar haar 
moeder vermoedde dat ze dit had gedaan uit angst.  Bij beoordeling na de sprong was er sprake van 
betrekkingswanen en achterdocht. Er was een vertraging van het denken en patiënte legt soms onlogische 
verbanden. Patiënte kreeg haloperidol 2mg en na enkele dagen lukte het haar om afstand te nemen van haar 
wanen en werd zij minder achterdochtig. Voorafgaand aan het ontstaan van de wanen ervoer patiënte veel 
eenzaamheid en stress. Zij was al 15 jaar afgekeurd vanwege MS, twee jaar voor de sprong gescheiden, had een 
gebrekkig sociaal steunsysteem en haar dochter van 16 jaar wilde niet meer naar school.  Vijf weken voor de 
sprong had ze tegen stress een tot enkele malen cannabis gebruikt en volgens haarzelf waren de angsten toen 
begonnen. Volgens moeder was er mogelijk nog een andere stressfactor gerelateerd aan een inbreuk op de 
lichamelijke integriteit. Gedurende opname op de Medisch Psychiatrische Unit bleek verder dat patiënte onder 
invloed van stress angstklachten ontwikkelde die haar functioneren duidelijk negatief beïnvloedden.  
Diagnostische overwegingen.  41 jarige vrouw zonder psychiatrische voorgeschiedenis of familiegeschiedenis, 
bekend met multiple sclerose, ernstige stress en eenmalig cannabisgebruik, opgenomen na sprong van hoogte 
tgv redelijk acuut ontstane en snel in ernst toenemende paranoïde en betrekkingswanen.  De psychotische 
decompensatie had vermoedelijk drie componenten: De belangrijkste component was de DSM-5 stoornis 
‘psychotische stoornis als gevolg van een somatische aandoening’ (specifiek MS). Een psychose bij MS kenmerkt 
zich door prominente aanwezigheid van wanen en het bijna nooit aanwezig zijn van hallucinaties.  Ten tweede 
de stress rondom de dochter, het beperkte sociaal steunsysteem en mogelijk het seksuele contact met de 
onbekende man. Ten derde als bijkomende factor het cannabisgebruik. 
 
Literatuurverwijzing   
1. https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf 
2.  Marrie, R. A., Reingold, S., Cohen, J., Stuve, O., Trojano, M., Sorensen, P. S.,  & Reider, N. (2015). The  

incidence and prevalence of psychiatric disorders in multiple sclerosis: a systematic review. Multiple 
Sclerosis Journal, 21(3), 305-317. 

3. GGZ standaarden; Akwa GGZ;  Zorgstandaarden psychose 2017 
  



C1.2 Conversie... of katatonie? 
 
Mirre Räkers p1,2 / Karen van den Berg 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
   
1. St Antonius ziekenhuis Utrecht 
2. GGZ Centraal 
 
Achtergrond 
Katatonie wordt lang niet altijd herkend. Soms wordt de diagnose conversiestoornis gesteld. In deze 
gevalsbeschrijving worden diagnostiek en behandeling van een katatoon beeld besproken, waarbij de 
samenwerking tussen de verschillende specialismen van groot belang is om de juiste zorg voor de individuele 
patiënt te kunnen bieden. 
 
Leerdoelen  
1. Belang van op maat gesneden zorg en samenwerking met andere specialismen.  
2. (Onder)diagnostiek katatonie / onderscheid met conversie.  
3. Beleid ten aanzien van restverschijnselen na een partiele remissie van een katatoon beeld 
 
Casus  
Bij een 18-jarige jongen met een verstandelijke beperking (TIQ 55) werd in 2017 een depressie en in 2018 een 
conversiestoornis gediagnosticeerd. Behandeling met fluoxetine had geen effect. Na verwijzing door de kinder- 
en jeugdpsychiater vanwege sinds een jaar bestaande klachten van rigiditeit, een tremor van de rechterhand, 
moeheid en hoofdpijn, werd hij opgenomen op de afdeling neurologie. Aldaar werd gedacht aan dystonie of 
parkinsonisme bij een genetische of metabole stoornis, een conversiestoornis, of een depressie met katatone 
kenmerken. Nadat aanvullend onderzoek (o.a. een MRI-cerebrum) en een proefbehandeling met levodopa niets 
opleverden, werd een conversiestoornis het meest waarschijnlijk geacht. De psychiatrie werd in consult 
gevraagd. Bij de psychiatrische beoordeling vielen katatone kenmerken op: posturing (‘psychological pillow’ en 
een afwijkende stand van een hand), motorisch negativisme en mutisme. Verder waren er 
temperatuurswisselingen en profuus transpireren. De stemming was niet te beoordelen. De lorazepam werd 
opgehoogd, zonder effect, en de patiënt werd ingebracht in de neuropsychiatriebespreking, waar werd besloten 
hem over te plaatsen naar de PAAZ. Vanwege een verdenking op een al langer bestaande katatonie werd gestart 
met bilaterale ECT. Direct na de eerste sessie werd een afname van de katatone kenmerken gezien. Vanwege de 
belasting die het twee keer per week inbrengen van een infuus vormde voor deze verstandelijk beperkte jongen 
werd door de anesthesioloog een PICC-lijn ingebracht. Na enkele weken ontstond een sepsis met 
trombusvorming ter plaatse van de lijn. De patiënt werd tijdelijk overgeplaatst naar de afdeling interne 
geneeskunde. De ECT werd in deze periode voortgezet en kon na somatisch herstel geleidelijk afgebouwd 
worden. Vanwege het vermoeden op een onderliggend depressief beeld werd als nabehandeling voor 
nortriptyline gekozen en zal na het staken van de ECT lithiumadditie plaatsvinden. Na 20 ECT-behandelingen is 
de katatonie grotendeels in remissie, al is er op wisselende momenten nog sprake van fluisterspraak, profuus 
transpireren en temperatuurschommelingen. 
 
Literatuurverwijzing   
REVIEW: Movement disorders in catatonia. Wijemanne S, et al.J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86:825–32.  
Psychological Pillow: A Rare Sign In Catatonia ASEAN Journal of Psychiatry, Vol. 12 (2), July – December 2011. 
  



C1.3 Een casus om uw hart vast te houden     
 
Joris van der Vlugt p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
   
1. Antes 
 
Achtergrond 
Deze casus bespreking beschrijft een man van 44 jaar oud die in 2004 is gediagnosticeerd met schizofrenie. Sinds 
die periode is er sprake van een psychotisch toestandsbeeld met paranoïde en grootheidswanen. Hij heeft geen 
ziekte inzicht en onttrekt zich van alle hulp. Hij is jaren dakloos en raakt ernstig maatschappelijk teloor. Jaren 
later komt hij weer in beeld. 
 
Leerdoelen  
Tijdens deze casus wordt u meegenomen in de ethische en medische dilemma’s rondom deze casus. Aan de 
hand van recente literatuur wordt er specifiek ingegaan op de behandeling van antipsychotica bij cardiale 
problemen. 
 
Casus 
In mei 2019 wordt hij opgenomen in een algemeen ziekenhuis vanwege een episode van stekende pijn op de 
borst in combinatie met dyspneuklachten. Achteraf blijkt hij in de periode dat hij op straat geleefd heeft al 
eerder een myocard infarct te hebben doorgemaakt. Bij cardiaal onderzoek blijkt er sprake van een ernstige 
cardiomyopathie met een QTc-tijd van 522msec. Hierdoor is instellen op een antipsychoticum alleen veilig 
middels ECG geleide. Echter, op de Medisch Psychiatrische Unit weigert hij zowel antipsychotische behandeling 
als ECG onderzoek. Notabene, ECG onderzoek onder dwang is praktisch onuitvoerbaar. 
 
Literatuurverwijzing   
Nasser Abdelmawla and Alex J. Mitchell; Sudden cardiac death and antipsychotics Part 2: Monitoring and 
prevention; Published online by Cambridge University Press: 02 January 2018 Abdelmawla, N. & Mitchell, A. J. 
(2006) Sudden cardiac death and antipsychotics. Part 1: Risk factors and mechanisms. Advances in Psychiatric 
Treatment, 12, 35–44. Al-Khatib, S. M., Allen LaPointe, N. M., Kramer, J. M. et al (2003) What clinicians should 
know about the QT interval. JAMA, 289, 2120–2127. 
  



C1.4 Opties en beperkingen wat betreft (na)zorg en dwang bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn 
vanwege niet aangeboren hersenletsel  
        
Irene de Graaf p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
   
1. Haaglanden Medisch Centrum 

 
Achtergrond 
In een groot ziekenhuis met traumacentrum en afdeling neurochirurgie zien wij regelmatig patiënten met 
neuropsychiatrische symptomen en cognitieve stoornissen ten gevolge van acuut niet aangeboren hersenletsel 
(NAH). Deze patiënten verblijven in afwachting tot overplaatsing naar een geschikte nazorgsetting vaak nog 
lange tijd in het ziekenhuis. Met name wanneer een gesloten afdeling nodig is en wanneer er sprake is van 
verzet tegen overname valt deze categorie patiënten geregeld tussen wal en schip voor wat betreft geschikte 
(acute) klinische nazorg mogelijkheden. Wanneer onvrijwillige vrijheidbeperkende interventies noodzakelijk 
blijven om gevaar af te wenden en deze niet meer binnen WGBO kader toegepast kunnen worden, ging 
voorheen het juridisch kader uiteindelijk over in de wet BOPZ. Dit is zeker niet altijd definitief omdat vanuit deze 
(sub)acute fase het NAH-beeld vaker in de loop van weken tot soms maanden verder kan opknappen. Binnen de 
nieuwe wetgeving zal NAH onder de Wet verplichte ggz, maar waarschijnlijk ook deels onder de Wet zorg en 
dwang komen te vallen. 
 
Leerdoelen  
1. Patiënten met acuut NAH die verzet tonen of een gesloten afdeling nodig hebben, vallen regelmatig tussen 
wal en schip zodra het WGBO kader niet meer toereikend is en de ziekenhuisopname-indicatie verloopt. De 
WGBO is geen dwangwet en gaat niet over gedwongen opname.  
2. Binnen de nieuwe wetgeving zal NAH onder de wet verplichte ggz vallen, maar voor een deel waarschijnlijk 
ook onder de Wet zorg en dwang als 'gelijkgestelde aandoening'. Het valt nog te bezien of na ingang van de 
nieuwe wetgeving er meer mogelijkheden zullen zijn voor het bieden van op de patiënt afgestemde zorg, of dat 
dit juist ingewikkelder zal worden. Bijvoorbeeld door toename van de discussie over wat er onder 'psychische 
stoornis' valt en of en hoe een zorgplan moet worden aangepast tijdens ziekenhuisopname. Betrokkenheid 
vanuit de ggz zal hoe dan ook noodzakelijk zijn. 
 
Casus 
Het betreft een 46-jarige Poolse man die in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege traumatisch hersenletsel, 
met onder andere frontale contusiehaarden. Daarnaast had patiënt instabiele cervicale wervelfracturen die 
conservatief werden behandeld en gestabiliseerd middels een brace. Bij geleidelijk opknappend bewustzijn en 
neurologische verbetering, was er aanhoudend sprake van cognitieve stoornissen en oordeel- en 
kritiekstoornissen. Patiënt verwijderde regelmatig de brace, hetgeen een risico gaf op verdere complicaties met 
kans op een dwarslaesie. Hierdoor was intensieve begeleiding en toezicht nodig. Er was een persisterende 
ontslagwens, waarbij patiënt actief ingesloten werd. Mede doordat naast overige BOPZ gevaarcriteria er ook een 
bijkomend somatisch gevaar afgewend diende te worden, was de discussie over grensvlak en overgang van 
WGBO kader naar BOPZ in deze casus complex. Er werd meermaals een IBS uitgeschreven alvorens patiënt naar 
een BOPZ-erkende afdeling elders kon worden overgeplaatst. 
 
Literatuurverwijzing   
Wetteksten: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst , Wet zorg en dwang, Wet verplichte 
ggz.Notitie VWS: “Voornemen ‘gelijkgestelde aandoeningen’ in de Wet zorg en dwang”; (via 
www.dwangindezorg.nl) 
  



Bestuurssessies 
 
B1 - De toekomst gebeurt niet zomaar, die máák je. 
 
Alan Ralston en Cisca Joldersma 
 
En daar heb je een visie voor nodig: een ambitieus, brutaal en origineel beeld van de toekomst. Psychiaters, 
psychologen, verpleegkundigen, patiënten, de zorgorganisatie, financiers, de overheid en de samenleving: alles 
is in beweging. Maar waarheen? En wat betekent dat voor u als psychiater? Kunnen we sturen of worden we 
gestuurd? Het verenigingsbestuur is eind 2019 gestart met de ontwikkeling van een meerjarenvisie, o.a. door 
het opstellen van droom,- en doemscenario’s, een strategische map, stakeholdersanalyse en gesprekken met 
leden en stakeholders. In lange beleidsplannen geloven we niet.  
 
Het eindproduct is bij voorkeur een infographic of filmpje. Kort maar krachtig, met een onderbouwde 
uitgebreide bijlage. Vandaag leggen we de meest recente versie aan u voor: Herkent u zich er in? Mist u 
thema’s? Hoe moeten we hier mee verder gaan? Wat moeten we ook vooral niet doen? 


